MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 12 z jednání komise životního prostředí Rady městské části Praha 3
Datum jednání:

08.10.2013

Místo jednání:

Havlíčkovo náměstí 700/9, nová zasedací
místnost č. 218

Začátek jednání:

16:00 hodin

Konec jednání:

19:00 hodin

Jednání řídil:

Ing. Světlana Škapová,
předsedkyně komise

Počet přítomných členů:

4, komise usnášení schopná
RNDr. Eva Kaprasová, CSc.,
Místopředsedkyně komise
Martin Brožek, člen
Mgr. Jan Freidinger, člen

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

Jan Rovenský
Ing. Pavel Sladkovský
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 mimořádného jednání dne
20.08.2013.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

předkladatel: Světlana Škapová
Schválený program jednání:

1. Dětské hřiště v parku na náměstí Jiřího z Poděbrad .
2. Opatření pro zlepšení ochrany ovzduší.
3. Prověření stavu vnitrobloků ve správě MČ Praha 3.
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4. Prověření stavu na pozemcích Koněvova – Roháčova – Ostromečská.
5. Výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů v lokalitě Nákladové nádraží Žižkov
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání:

1.

Dětské hřiště v parku na náměstí Jiřího z Poděbrad – Ing. arch. Zdeněk Sláma zaslal
v elektronické podobě zpracovanou studii obnovy dětského hřiště.

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje, aby před odevzdáním byla studie poskytnuta MCA Ateliéru
s.r.o., jakožto generálnímu projektantovi „Aktualizace revitalizace náměstí Jiřího
z Poděbrad“ za účelem posouzení navržených herních prvků.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Světlana Škapová

2.

Opatření pro zlepšení ochrany ovzduší – komise doporučila tento bod projednat
na svém příštím jednání.
Předkladatel: Ondřej Rut

3.

Prověření stavu vnitrobloků ve správě MČ Praha 3 – informační schůzka za účelem
seznámení komise se stavem vnitrobloků je navržena v termínu 29.10.2013 v 16,00 hod.
Sraz členů komise je před budovou radnice na Havlíčkově náměstí.
Předkladatel: Světlana Škapová

4.

Prověření stavu na pozemcích Koněvova – Roháčova - Ostromečská – komise
doporučila tento bod projednat na svém příštím jednání.

Předkladatel: Ondřej Rut

5.

Výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů na území Nákladového nádraží Žižkov
– členové komise byli seznámeni s písemným vyjádřením, který zaslal MHMP, odbor
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životního prostředí, jako odpověď na žádost městské části Praha 3 o poskytnutí informací
k výskytu zvláště chráněných druhů na Nákladovém nádraží Žižkov.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
V návaznosti na dokument MHMP komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi, aby
inicioval zpracování znaleckého biologického posudku, hrazeného z rozpočtu
městské části Praha 3, který by prověřil výskyt zvláště chráněných druhů v lokalitě
Nákladové nádraží Žižkov.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Ondřej Rut

Příští jednání komise životního prostředí se bude konat dne 12.11.2013 od 16:00 hodin
v nové zasedací místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.

Zápis ověřil:

Světlana Škapová
zástupce předsedkyně komise
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