MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 8 z jednání komise životního prostředí Rady městské části
Datum jednání:

23.05.2013

Místo jednání:

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

Začátek jednání:

17:00 hodin

Konec jednání:

19:00 hodin

Jednání řídil:

Ing. Světlana Škapová,
předsedkyně komise

Počet přítomných členů:

3, komise není usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing. Světlana Škapová, předsedkyně
RNDr. Eva Kaprasová, CSc., zástupce
předsedkyně
Martin Brožek, člen

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

Ing. Pavel Sladkovský
Ing. Soňa Hykyšová
Ing . Petr Vučka
Mgr. Jan Freidinger

Hosté:

Mgr. Ondřej Rut
Ing. arch. Zdeněk Fikar
ak. arch. Tomáš Slepička

Počet stran:
Zapsal:

Ing. Jana Caldrová, tajemník

Program jednání:
1. Aktualizace projektu revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad (generální projektant MCA
Ateliér s.r.o.).
2. Studie regenerace prostoru Komenského náměstí, zpracované ateliéry MCA Ateliér
s.r.o., Projektil architekti s.r.o. a atelier a05, LEWIS + HICKEY Praha s.r.o.
3. Obnova Kostnického náměstí.
4. Umístění sběrné nádoby určené pro drobný hliníkový odpad z domácností.
5. Ostatní.
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Jednání:

1.

Aktualizace projektu revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad (generální projektant
MCA Ateliér s.r.o.).
Komise byla seznámena s aktualizovanou studií obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad. Pan
Martin Brožek vznesl podnět, týkající se umístění dětského hřiště. Paní Škapová navrhla,
aby v případě, že by realizace dětského hřiště nebyla možná, byla zvážena možnost
umístění dětských herních prvků v prostoru náměstí v blízkosti základní školy. Další
podnět se týkal předpokládané ceny revitalizace náměstí.

Předkladatel: Zdeněk Fikar

2.

Studie regenerace prostoru Komenského náměstí, zpracované ateliéry MCA Ateliér
s.r.o., Projektil architekti s.r.o a atelier a05, LEWIS + HICKEY Praha s.r.o.
Komise byla seznámena s jednotlivými studiemi. Pan Rut informoval o připravované
anketě, jejíž hlavním cílem bude seznámit se záměrem občany a projednat výše uvedené
návrhy s veřejností. Anketu bude pro městskou část připravovat obecně prospěšná
společnost Agora CE. Dále pan Rut sdělil, že dne 29.05.2013 od 17,00 hodin se bude
v předsálí svatební síně konat prezentace studií za účasti jejich autorů.
Předkladatel: Zdeněk Fikar

3.

Obnova Kostnického náměstí
Pan Rut informoval přítomné, že rada městské části usnesením č. 291 ze dne
15.05.2013 schválila záměr obnovy Kostnického náměstí a uložila OTSMI objednat
studii.
Předkladatel: Ondřej Rut

4.

Umístění sběrné nádoby určené pro drobný hliníkový odpad z domácností
Sběrná nádoba na hliníkový odpad byla umístěna ve dvoře ÚMČ P3 Lipanská 14.
Vyvážení bude zajišťováno dle aktuální potřeby společností AVE.
Předkladatel: Ondřej Rut

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g

2/3

5.

Ostatní:
a) Kontejnery na textil Diakonie Broumov

Pan Brožek a paní Škapová vznesli podnět, týkající se nepořádku kolem kontejneru
na Vinohradské třídě. Ke zvážení je prověření možnosti lepšího zabezpečení kontejneru proti
nedovolenému vniknutí a v krajním případě změna umístění. Dále byla vznesena otázka na
způsob dalšího využití sebraného textilu.
Předkladatel: Světlana Škapová
b) Stav pozemků na lokalitách Koněvova
(nezastavěná plocha) a Kunešova

–

Roháčova

–

Ostromečská

Paní Škapová žádá prověření stavu na výše uvedených lokalitách vzhledem k tvorbě
nepořádku. Komise se dohodla, že pan Rut pověří odbor životního prostředí prověřením
situace.
Předkladatel: Světlana Škapová
c) K Lučinám – řez javorů
Paní Kaprasová poděkovala za vstřícnost oddělení správy zeleně při požadavku prořezu
korun javorů rostoucích v blízkosti domů v jejím bydlišti. Výše uvedený řez bude proveden
v průběhu měsíce června.
Předkladatel: Eva Kaprasová

d) Uložení sítě v ulici Vinohradské (úsek Orlická – Radhošťská)
Paní Škapová a pan Brožek žádají o prověření souhlasu k uložení sítě (zřejmě optický
kabel). Pan Rut požádá odbor výstavby, odbor životního prostředí, odbor dopravy a odbor
územního rozvoje o informace k výše uvedenému.
Předkladatel: Světlana Škapová

Příští jednání komise životní prostředí se bude konat od 16:30 hodin dne 19.06.2013 v nové
zasedací místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.

Zápis ověřil:

Světlana Škapová
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