MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 1/2014 z jednání komise životního prostředí Rady městské části
Datum jednání:

28.1.2013

Místo jednání:

Havlíčkovo náměstí 700/9, zasedací
místnost č. 218

Začátek jednání:

16:00 hodin

Konec jednání:

18:00 hodin

Jednání řídil:

Ing. Světlana Škapová,
předsedkyně komise

Počet přítomných členů:

5, komise usnášení schopná
RNDr. Eva Kaprasová, CSc.,
místopředsedkyně komise
Martin Brožek, člen
Mgr. Jan Freidinger, člen
Ing. Pavel Sladkovský, člen

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:

Jan Rovenský
Ing. Petr Vučka

Hosté:

Mgr. Ondřej Rut, zástupce starosty

Počet stran:

3

Zapsal:

Ing. Jana Caldrová, tajemník

Komise životního prostředí Rady městské části schvaluje zápis z 14. jednání, konaného dne
10.12.2013.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 1

předkladatel: Světlana Škapová
Schválený program jednání:

1. Přehled probíhajících akcí v rámci rozvoje veřejných prostranství MČ Praha 3
2. Vyhodnocení ankety o volném pohybu psů v parcích MČ Praha 3
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3. Seminář „Stromy v ulicích“
4. Možnost nákupu vysavačů na psí exkrementy pro MČ Praha 3

Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Mgr. Freidinger přišel v 16,10 hod.
Jednání:

1.

Přehled probíhajících akcí v rámci rozvoje veřejných prostranství – Ondřej Rut
seznámil členy komise s ukončenými, probíhajícími a připravovanými stavbami
ve veřejné zeleni. Členové komise požádali o seznámení s aktualizací projektu týkajícího
se revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad.
Předkladatel: Ondřej Rut

2.

Vyhodnocení ankety o volném pohybu psů – komise byla seznámena s výsledky
ankety k regulaci volného pohybu psů v parcích Parukářka a Židovské pece. Ankety
se zúčastnilopřes 1729 občanů. Výsledky ankety budou podkladem pro výběr oblastí
s regulací volného pohybu psů v těchto parcích. Návrhem režimu úpravy volného pohybu
psů včetně možnosti sezónního či časového omezení bude předmětem příštího jednání
komise.
Předkladatel: Ondřej Rut

3.

Seminář „Stromy v ulicích“ – komise byla seznámena se záměrem uspořádat 2. ročník
odborného semináře, tentokrát s tématikou uličních stromořadí. Seminář bude pořádat
městská část Praha 3 ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Předkladatel: Ondřej Rut

4.

Možnost nákupu vysavačů na psí exkrementy pro MČ Praha 3 – Světlana Škapová
seznámila členy komise se záměrem nákupu uvedených vysavačů včetně doporučení
vhodného typu vysavače pro dané účely. Záměr předpokládá vybavit těmito vysavači
skupiny osob provádějící úklid Prahy 3 v rámci veřejně prospěšných prací. Jana Caldrová
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bude na příštím jednání informovat o zkušenostech s využitím vysavačů na jiných
městských částech a ve společnosti Pražské služby a.s.

Předkladatel: Světlana Škapová

Příští jednání komise životního prostředí se bude konat od 16:00 hodin dne 25.02.2014
v zasedací místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.

Zápis ověřil:

Světlana Škapová
předsedkyně komise

3/3

