MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 11 z jednání komise životního prostředí Rady městské části
Datum jednání:

10.09.2013

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
Martin Brožek, člen
Mgr. Jan Freidinger, člen
Jan Rovenský, člen

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

RNDr. Eva Kaprasová, CSc
Ing. Pavel Sladkovský
Ing. Petr Vučka

Hosté:

Mgr. Ondřej Rut, zástupce starosty
Ing. arch. Zdeněk Sláma
Ing. arch. Hana Špalková
Ing. Radmila Fingerová

Počet stran:

4

Zapsal:

Ing. Jana Caldrová, tajemník

Komise životního prostředí Rady městské části schvaluje zápis z
jednání dne 20.08.2013.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

mimořádného

zdržel se: 0

předkladatel: Světlana Škapová
Schválený program jednání:

1. Dětské hřiště v parku na náměstí Jiřího z Poděbrad – studie v rozpracovanosti.
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2. Revitalizace Kostnického náměstí – studie v rozpracovanosti.
3. Opatření pro zlepšení ochrany ovzduší.
4. Prověření stavu vnitrobloků ve správě MČ Praha 3.
5. Umístění kontejnerů na separovaný odpad včetně kontejnerů na textil.
6. Zřízení místa pro grilování.
7. Informace o využití dotací.
8. Záměr zřízení městské zahrady s prvky komunitního hospodaření.
9. Síť technického vybavení v ulici Vinohradské (úsek Orlická – Radhošťská) – prověření
uložení.
10. Prověření stavu na pozemcích Koněvova – Roháčova – Ostromečská.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání:

1.

Dětské hřiště v parku na náměstí Jiřího z Poděbrad – Ing. arch. Zdeněk Sláma
seznámil přítomné členy komise s rozpracovanou studií obnovy hřiště.

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi, aby další postup při zpracování studie byl
konzultován s MCA Ateliérem s.r.o., jakožto generálním projektantem „Aktualizace
revitalizace náměstí Jiřího Poděbrad“
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel: Světlana Škapová

2.

Revitalizace Kostnického náměstí – Ing. arch Hana Špalková a Ing. Radmila Fingerová
představily návrh variantního řešení obnovy tohoto místa.

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi, aby prověřil budoucí umístění podzemní
plynové regulační stanice vzhledem ke stávajícím stromům.
Hlasování:

pro:4

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel: Ondřej Rut
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3.

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

4.

Prověření stavu vnitrobloků ve správě MČ Praha 3 – informační schůzka za účelem
seznámení komise se stavem vnitrobloků je navržena v termínu 24.09.2013 v 16,00 hod.
Sraz členů komise je stanoven před budovou radnice na Havlíčkově náměstí.
Předkladatel: Světlana Škapová

5.

Umístění kontejnerů na separovaný odpad včetně kontejnerů na textil – komise byla
informovaná o zbudování a zprovoznění podzemního stanoviště separovaného odpadu
na rohu ulic Jeseniova – Ostromečská. Z tohoto důvodu bylo možné zrušit stanoviště
kontejnerů Ostromečská – Roháčova.
Předkladatel: Světlana Škapová

6.

Zřízení místa pro grilování – komise byla informována o průběhu stavby v parku
Židovské pece s předpokládaným termínem ukončení 18.09.2013.
Předkladatel: Ondřej Rut

7.

Informace o využití dotací – Ondřej Rut informoval přítomné o zpracovávaných
projektech pro žádosti o dotace. Dokumentace obnovy západní části parku Židovské
pece bude podána v rámci OPPK. Dokumentace pro návrh dosadeb jižního svahu parku
Židovské pece nebude pro žádost o dotaci využita, protože dle dodatečné informace není
dotační titul vyhlášený MŽP určen pro hl. m. Prahu.
Předkladatel: Světlana Škapová

8.

Záměr zřízení městské zahrady – Ondřej Rut informoval o zahájení prací na návrhu
zahrady. Studii zpracovává Atelier zahradní a krajinářské architektury Brno ve spolupráci
s Kokozou o. p. s.
Předkladatel: Ondřej Rut
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9.

Síť technického vybavení v ulici Vinohradské (úsek ulic Orlická – Radhošťská) –
v daném úseku bylo uloženo vedení optických kabelů PRAGONET.

Předkladatel: Světlana Škapová

10. Prověření stavu na pozemcích Koněvova – Roháčova - Ostromečská – Ondřej Rut
informoval o úkolu zadaném na poradě vedoucích odborů. Stav výše uvedených
pozemků dle toho úkolu prověří odbory OŽP, OTSMI a OD.

Předkladatel: Světlana Škapová

Příští jednání komise životního prostředí se bude konat od 16:00 hodin dne 08.10.2013
v nové zasedací místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.

Zápis ověřil:

Světlana Škapová
zástupce předsedkyně komise
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