MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 10 z jednání komise životního prostředí Rady městské části
Hlasování per rollam
Datum jednání:

23.07.2013, hlasování per rolam
(ukončení 05.08.2013 v 18,00 hod)

Místo jednání:

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

Začátek jednání:

16:00 hodin

Konec jednání:

20:30 hodin

Jednání řídil:

Ing. Světlana Škapová,
předsedkyně komise

Počet hlasujících členů:

3, komise nebyla usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing. Světlana Škapová, předsedkyně
Martin Brožek, člen
Mgr. Jan Freidinger, člen

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

RNDr. Eva Kaprasová
Ing. Pavel Sladkovský
Jan Rovenský

Nezúčastnil se:

Ing. Petr Vučka (v zahraničí)

Hosté:

Mgr. Ondřej Rut, zástupce starosty
MUDr. Miroslav Šuta
Ing. arch. Zdeněk Sláma

Hlasování per rollam:

Ing. Světlana Škapová, souhlas a zúčastnila
se
RNDr. Eva Kaprasová, souhlas a zúčastnila
se
Martin Brožek, souhlas a zúčastnil se
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Mgr. Jan Freidinger, souhlas a zúčastnil se
Jan Rovenský, souhlas a zúčastnil se
Ing. Pavel Sladkovský, námitka a neúčastnil
se
Ing. Petr Vučka, souhlas a zúčastnil se

Počet stran:

7

Zapsal:

Ing. Jana Caldrová, tajemník

Komise životního prostředí Rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání
č. 9 ze dne 20.03.2013.
Hlasování:

pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

předkladatel: Světlana Škapová
Program jednání (hlasování per rollam):

1. Zlepšení ochrany ovzduší – přednáška na téma „Znečištěné ovzduší
ve městě a možná opatření“ – MUDr. Miroslav Šuta
2. Dětské hřiště v parku na náměstí Jiřího z Poděbrad – návrh úpravy – Ing. arch.
Zdeněk Sláma
3. Zpracování přehledu o pozemcích vnitrobloků se svěřenou správou MČ Praha 3
– Ing. Světlana Škapová
4.

Umístění kontejnerů na separovaný odpad, včetně kontejnerů na textil Diakonie
Broumov
- projednání stížnosti pana Ing. Aleše Knuppa,
- problém nedostatečného zajištění kontejnerů na textil - Ing. Světlana Škapová

5. Obnova uličních stromořadí v Praze 3, v ulicích Jeseniova, Žerotínova,
Roháčova a náměstí Barikád – předprojektová dokumentace – Mgr. Ondřej Rut,
Ing. Jana Caldrová
6. Obnova hřiště pro teenagery, lokalita Habrová – Mgr. Ondřej Rut
7. Panely pro povolené umístění plakátů v souvislosti s řešením odstranění
černých výlepů – Mgr. Ondřej Rut
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8. Podklady pro vyhlášku o regulaci pohybu psů – návrh lokalit pro povolení volného
pohybu psů a pro zákaz vstupu psů – Mgr. Ondřej Rut
9.

50. Výzva Ministerstva Životního prostředí k podání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci OPPK – PO 6 – Ing. Světlana Škapová

10. Ostatní

Jednání a hlasování per rollam:

1.

Zlepšení ochrany ovzduší – přednáška na téma “Znečištěné ovzduší ve městě a
možná opatření“.
MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví ve své přednášce přiblížil
devastující účinky znečistěného ovzduší na lidské zdraví. První část přednášky byla
zaměřena na látky znečišťující ovzduší a na původ těchto látek. Druhá část přednášky se
týkala

opatření vedoucích ke zlepšení ovzduší ve městě. Tato část byla doplněna

konkrétními příklady z evropských velkoměst. Jedním z nejúčinnějších opatření je
zavedení nízko-emisních zón. Poslední část přednášky byla věnovaná možnosti využití
osvětových opatření k monitorování znečištění ovzduší v Praze 3. Pro tyto účely je
vhodné využít pasivní samplery (skleněné zkumavky) pro zjišťování oxidu dusíku
v ovzduší.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi, aby ve spolupráci s odborem životního
prostředí prověřil možnosti realizace vhodných opatření včetně využití pasivních
samplerů při monitorování čistoty ovzduší a to včetně vytipování vhodných lokalit
pro měření a následného způsobu vyhodnocení.
Hlasování:

pro: 5

proti: 1

zdržel se: 0

Předkladatel: Ondřej Rut

2.

Dětské hřiště v parku na náměstí Jiřího z Poděbrad – návrh úpravy.
Ing. arch. Zdeněk Sláma předložil komisi vizualizace pro možnost provedení úprav na
stávajícím dětském hřišti. Dětské hřiště bylo delší dobu v důsledku plánované
rekonstrukce celého náměstí veřejným prostorem, do kterého se neplánovaly větší
investice. V současné době hřiště postrádá atraktivnost a nevzhledný asfaltový povrch je
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špatně vyspádován, což po dešti vede ke vzniku louží. Hlavní prvky jsou tvořeny dvěma
pískovišti, z nichž jedno je doplněno herním prvkem pro úzkou skupinu dětí. Pan
architekt Sláma doporučuje změnu povrchu a osazení nových herních prvků.
Plocha pro děti v centrální části města je umístěna na křižovatce komunikací pro pěší.
Jedná se o atraktivní místo, často navštěvované nejen obyvateli Vinohrad. V blízkosti
není žádné další dětské hřiště spravované městskou částí Praha 3. Stav tohoto hřiště je
vizitkou městské části. V případě instalace nových herních prvků včetně umělého
povrchu lze tyto komponenty při revitalizaci náměstí použít pro obnovu jiného dětského
hřiště.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi ve spolupráci s OTSMI zajistit předběžnou
kalkulaci výměny povrchu a navrhovaných herních prvků.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel: Světlana Škapová

3.

Zpracování přehledu o pozemcích se svěřenou správou městské části Praha 3.
Na základě předloženého seznamu komise svolává informativní schůzku v termínu
01.08.2013 od 15:00 před budovou radnice. Účelem schůzky bude prohlídka vnitrobloků
ve správě městské části.

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise

doporučuje

stavebně

uzavřené

vnitrobloky

nabídnout

k

prodeji

obyvatelům přilehlých nemovitostí.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

Předkladatel: Světlana Škapová

4.

Umístění kontejnerů na separovaný odpad včetně kontejnerů na textil.

Komise projednávala stížnost pana Ing. Aleše Knuppa, týkající se umístění kontejnerů na
separovaný odpad na rohu ulic Roháčova a Ostromečská. Z důvodu opětovně vznikajícího
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nepořádku okolo kontejnerů v blízkosti nově otevřené galerie pan Knupp žádá o jejich
přemístění.
Dále se komise zabývala problémem nedostatečného zabezpečení kontejnerů na textil,
kolem nichž se vytváří nepořádek. Ing. Jana Caldrová informovala přítomné o probíhající
reklamaci zabezpečení kontejnerů.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi prověřit ve spolupráci s OTSMI možnost
přemístění kontejnerů v ulici Roháčova a Ostromečská na protější roh do doby
vybudování a zprovoznění kontejnerů na separovaný odpad.
Komise požaduje na příští jednání informaci o četnosti vývozů kontejnerů na textil.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel: Světlana Škapová

5.

Obnova uličních stromořadí v Praze 3, v ulicích Jeseniova, Žerotínova, Roháčova a
náměstí Barikád – předprojektová dokumentace.

Komise byla seznámena s výše uvedenou dokumentací, která prověřila možnost výsadby
nových stromů v dané lokalitě. Na základě této dokumentace OTSMI vyžádá nabídku pro
provedení realizačního projektu výsadby stromu na náměstí Barikád a v ulici Jeseniova.
Předkladatel: Ondřej Rut

6.

Obnova hřiště pro teenagery
Komise byla seznámena s vyrozuměním o umístění tohoto projektu v rámci OPPK.
Projekt byl schválen jako náhradní projekt k financování.
Předkladatel: Ondřej Rut

7.

Panely pro povolené umístění plakátů v souvislosti s řešením odstranění černých
výlepů.
Komise byla seznámena s navrženými místy pro umístění panelů sloužících k výlepu
plakátů. Zároveň pan Rut přítomné informoval, že záměrem vedení MČ v souvislosti se
zajištěním této služby bude určit cca polovinu ploch pro potřeby městské části (výlep
plakátů kulturních akcí atd.)
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Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje výběr míst pro instalaci panelů s povoleným umístěním
plakátů s výjimkou náměstí Winstona Churchilla. Takto upravený seznam míst
bude sloužit k dalšímu projednání umístění panelů.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 2

Předkladatel: Ondřej Rut

8.

Podklady pro vyhlášku o regulaci pohybu psů – návrh lokalit pro povolení jejich
volného pohybu a zákazů vstupu.
Komise byla seznámena s předloženým návrhem lokalit.

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise bere na vědomí předložený návrh lokalit pro povolení volného pohybu psů
včetně zákazů vstupu (park Rajská zahrada a oplocená dětská hřiště). Komise
doporučuje v případě regulace volného pohybu psů v parku Vrch sv. Kříže a
Židovské pece projednat toto opatření s veřejností.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel Ondřej Rut

9.

50. výzva Ministerstva životního prostředí k podání žádosti o poskytnutí podpory
v rámci Operačního programu životního prostředí.
Paní Škapová informovala přítomné o výzvě Ministerstva životního prostředí, kde v rámci
prioritní osy 6 budou podporované projekty zaměřené na regeneraci urbanizované
krajiny. Dále se tato výzva (50. výzva MŽP) týká rovněž zateplování objektů.

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi prověřit ve spolupráci s OTSMI možnost
využití těchto dotací.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel: Světlana Škapová
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10. Ostatní
a) Realizace grilovacího místa
Komise byla informována o usnesení Rady městské části č. 456 ze dne 17.07.2013, kterým
se povoluje výjimka ze zákazu (uvedeného v § 3 odst. 1 f) obecně závazné vyhlášky
hlavního města Prahy o ochraně veřejné zeleně na části pozemku č. parc. 3566/1,
k. ú. Žižkov, v parku Židovské pece, pro zřízení místa pro grilování.

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi ve spolupráci s OTSMI zadat zpracování
provozního řádu pro užívání grilovacího místa.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

Předkladatel: Ondřej Rut

b) Umístění kompostéru v areálu radniční zahrady
Komise byla seznámena se záměrem využití kompostéru v areálu radnice.
Předkladatel: Ondřej Rut

Příští jednání komise životního prostředí se bude konat dne 10.09.2013 od 16:00 hodin
v nové zasedací místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.
Mimořádné zasedání komise svolávané za účelem doporučení vybrané studie „Revitalizace
Komenského náměstí“ k dalšímu zpracování proběhne dne 20.08.2013, od 16:00 hodin
v nové zasedací místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.

Zápis ověřil:

Světlana Škapová
předsedkyně komise
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