MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 9 z jednání komise životního prostředí Rady městské části
Datum jednání:

19.06.2013

Místo jednání:

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

Začátek jednání:

16:00 hodin

Konec jednání:

19:15 hodin

Jednání řídil:

Ing. Světlana Škapová,
předsedkyně komise

Počet přítomných členů:

5, komise usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing. Světlana Škapová, předsedkyně
RNDr. Eva Kaprasová, CSc., zástupce
předsedkyně
Martin Brožek, člen
Mgr. Jan Freidinger, člen
Ing. Petr Vučka, člen

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

Ing. Pavel Sladkovský
Ing. Soňa Hykyšová

Hosté:

Mgr. Ondřej Rut, zástupce starosty
Ing. Zdeněk Sendler
Mgr. Lucie Lankašová
Ing. Lydia Šušlíková

Počet stran:

5

Zapsal:

Ing. Jana Caldrová, tajemník

Komise životního prostředí Rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání
č. 6 ze dne 20.03.2013.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 1

předkladatel: Světlana Škapová
Pan Vučka se hlasování nezúčastnil (příchod v 16:10 hod)
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Schválený program jednání:

1. Komunitní zahrada - informace o záměru - Ing. Zdeněk Sendler, Mgr.
Lucie Lankašová (Kokoza o.p.s.), Ing. Jana Caldrová
2. Aktualizace projektu revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad (generální projektant MCA
Atelier s.r.o.) – Mgr. Ondřej Rut
3. Místa pro grilování – zřízení v parcích Židovské pece a Vrch sv. Kříže a v lesoparku
na Krejcárku, seznámení s projektovou dokumentací a podmínkami realizace – Mgr.
Ondřej Rut, Ing. Jana Caldrová
4. Zpracování koncepce parku na Vrchu sv. Kříže (obnova porostů, úprava plochy po
dílně včetně návrhu oplocení objektu biatlonu) – RNDr. Jana Bosáková
5. Právní regulace pohybu psů ve veřejném prostoru hl. m. Prahy – RNDr. Jana
Bosáková
6. Obnova stromořadí Jeseniova, Žerotínova, náměstí Barikád – Ing. Jana Caldrová
7. Informace o řešení jednotlivých podnětů a úkolů, vyplývajících z předchozích KŽP:
- obnova Kostnického náměstí – Ing. Jana Caldrová
- kontejnery na textil – diakonie Broumov – Ing. Jana Caldrová
- stav pozemků na lokalitách Koněvova – Roháčova – Ostromečská – Mgr. Ondřej Rut
- uložení sítě v ulici Vinohradské – Mgr. Ondřej Rut, Ing. arch. Zdeněk Fikar
- zlepšení ochrany ovzduší – Mgr. Jan Freidinger
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání:

1.

Komunitní zahrada – informace o záměru vytvoření městské zahrady podaly Atelier
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, zastoupený Zdenkem Sendlerem a Lydií
Šušlíkouvou, Kokoza o. p. s., zastoupená Lucií Lankašovou, a Jana Caldrová,
vedoucí oddělení správy zeleně.
Záměr zbudování městské zahrady se týká lokality Pod Kapličkou, v prostoru mezi
dětským hřištěm a parčíkem Izraelská.
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Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi, aby inicioval zadání zpracování studie „
městská zahrada Pod Kapličkou. Ve studii musí být vyčísleny náklady na zřízení a
provoz zahrady.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel: Jana Caldrová

2.

Aktualizace projektu revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad (generální projektant
MCA Ateliér s.r.o.)
Vzhledem k nedořešeným otázkám týkajícím se umístění farmářských trhů, dětského
hřiště, kašny a vjezdu do farní zahrady je třeba projekt dopracovat.

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Mgr. Ondřeji Rutovi, aby inicioval aktualizaci studie včetně
určení celkové ceny projektu a dopracování studie formou vizualizace variantního
řešení výše uvedených otázek.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel: Ondřej Rut

3.

Místa pro grilování.
Zřízení tohoto mobiliáře v parcích Židovské Pece, vrch sv. Kříže a v lesoparku na
Krejcárku
Komise byla seznámena s projektem Ing. arch. Michala Bartoška na zřízení grilovacího
místa v parku Židovské Pece. Komise vznesla námitky týkající se navrženého typu a
způsobu provedení. Dále členové komise otevřeli otázku protipožární ochrany a případné
kolize s platnými právními předpisy.

Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje zadat právní posouzení této problematiky.
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Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Pan Vučka odešel v 18:15 hodin.
Předkladatel: Ondřej Rut

4.

Zpracování koncepce obnovy porostů v parku na vrchu sv. Kříže

Komise byla informována o záměru zpracování koncepce obnovy porostů, týkající se
především svahů ve výše uvedeném parku. Pan Brožek vznesl připomínku, že záměr by
neměl být v rozporu s celkovou koncepcí využití parku. Zároveň uvedl, že komisi doposud
není celková koncepce parku známa. Z tohoto důvodu bude na příští jednání komise pozván
zástupce odboru územního rozvoje.
Předkladatel: Jana Bosáková

5.

Právní regulace pohybu psů ve veřejném prostoru hl. m. Prahy

Komise byla informována o přípravě nové právní úpravy regulace pohybu psů. Stanovisko
městské části bude předmětem jednání RMČ.
Předkladatel: Ondřej Rut

6.

Obnova stromořadí v ulicích Jeseniova, Žerotínova a na nám. Barikád

Komise byla informována o průběhu zpracování zákresu sítí technického vybavení. Termín
zhotovení je do konce června. Na základě tohoto zákresu bude objednána projektová
dokumentace výsadby stromořadí tam, kde to vzhledem k poloze sítí bude možné.
Předkladatel: Jana Caldrová

7.

Informace o řešení jednotlivých podnětů a úkolů vyplývajících z předchozích
jednání KŽP

a) Obnova Kostnického náměstí
Komise byla informována o vyzvání zpracovatele studie k podání cenové nabídky.
Předkladatel: Jana Caldrová
b) Kontejnery na textil Diakonie Broumov
Komise byla informována o zvýšení zabezpečení kontejnerů, které již proběhlo, ale dle
požadavku OTSMI je způsob zabezpečení nutno ještě zlepšit. Paní Škapová a pan Brožek
doporučili zvážit možnost přemístění kontejneru z Vinohradské ulice na jiné vhodnější
stanoviště
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Předkladatel: Jana Caldrová
c) Stav pozemků na lokalitě Koněvova – Roháčova – Ostromečská
Projednání tohoto bodu se z důvodu odchodu pana Ruta na další jednání odkládá na příští
jednání KŽP.
d) Uložení sítě technického vybavení v ulici Vinohradské
Na začátku jednání komise pan Rut předložil obecné stanovisko k ukládání sítí zpracované
odborem pro územní rozvoj.
e) Zlepšení ochrany ovzduší
Z podnětu pana Freidingera bude na příští jednání komise pozván MUDr. Miroslav Šut
z Centra pro životní prostředí a zdraví, který komisi podá informace v dané problematice.
Předkladatel: Jan Freidinger

Příští jednání komise životní prostředí se bude konat od 16:00 hodin dne 23.07.2013 v nové
zasedací místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.

Zápis ověřil:

Světlana Škapová
zástupce předsedkyně komise

5/5

