MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 7 z jednání komise životního prostředí Rady městské části
Datum jednání:

03.04.2013

Místo jednání:

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

Začátek jednání:

17:30 hodin

Konec jednání:

19:00 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. Jaroslava Suková

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

Zdržela se: Světlana

Škapová

proti: 0

zdržel se: 1

předkladatel: Eva Kaprasová
Schválený program jednání:
1. Zhodnocení semináře pořádaného Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.
a městskou částí Praha 3 - Význam a postavení záhonů ve veřejném prostoru.
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
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2. Obnova stromořadí II. kategorie – zadání předprojektové přípravy pro obnovu stromořadí
v ulicích Jeseniova, Žerotínova, Roháčova a náměstí Barikád.
3. Obnova vybraných veřejných prostranství ve správě OTSMI a vnitrobloků ve správě SKM
Praha 3 a.s.
4. Ostatní.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání:

1.

Zhodnocení semináře pořádaného Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
o.s. a městskou částí Praha 3 - Význam a postavení záhonů ve veřejném prostoru.
O průběhu semináře, kterého se dne 12.03.2013 v hotelu Theatrino zúčastnilo 160 lidí,
podala informaci Jana Caldrová. Akce byla vyhodnocena jako velmi přínosná a to
především z důvodu vystoupení předních odborníků zahradnického oboru. Jednotlivé
přednášky vyčerpávajícím způsobem seznámily přítomné s danou problematikou.
Dle kladných reakcí účastníků semináře, se naskýtá otázka, zda takovéto semináře,
týkající se problematiky údržby a rozvoje městské zeleně, neopakovat.
Předkladatel: Jana Caldrová

2.

Obnova stromořadí II. kategorie – zadání předprojektové přípravy obnovy
stromořadí v ulicích Jeseniova, Žerotínova, Roháčova a náměstí Barikád.
Zadání předprojektové přípravy se týká následujících úseků ulic: nám. Barikád (obvodová
zeleň, Žerotínova (v úseku Zelenky Hajského/Ostromečská), Roháčova (Zelenky
Hajského/ Ostromečská), Jeseniova (v úseku Jana Želivského/Rokycanova). V rámci
přípravy budou provedeny tyto činnosti: aktuální zákresy inženýrských sítí, dendrologický
průzkum, vytipování neperspektivních stromů, včetně návrhu kácení.
Předkladatel: Jana Caldrová

3.

Obnova vybraných veřejných prostranství ve správě OTSMI a vnitrobloků správě
ve SKM Praha 3 a.s.
Paní Škapová informovala přítomné, že vnitrobloky jsou obecně důležitým venkovním
prostorem s velkým potenciálem. Jedná se především o zelený prostor, který občané
mohou využívat k různým účelům, pro oddych, sport zahradničení. Vnitroblokové
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zahrady, evidované v majetku městské části jako venkovní obytné prostory, představují
pro procesy participace veřejnosti do rozhodovacích procesů v oblasti obnovy a rozvoje
veřejné zeleně ideální předmět zájmu, neboť vyvážená míra podílu veřejnosti při obnově
těchto míst posiluje vazbu občanů k danému místu a zajišťuje sounáležitost s rozvojem
daného prostoru.
Podobně lze zapojit i obyvatele domů v blízkosti veřejných prostorů majících okrajově
charakter otevřených veřejně přístupných vnitrobloků, ačkoliv ve skutečnosti spadají
do kategorie sídlištní zeleně. Jedná se například o veřejná prostranství na sídlištích
Bezovka a Jeseniova – Roháčova.
Protože městská část má zájem plochy mající charakter vnitrobloků, včetně již zmíněné
sídlištní zeleně postupně revitalizovat a zatraktivňovat, je třeba tato místa zmapovat a
na základě ověřeného seznamu vnitrobloků provést jejich průzkum sestávající se z
provedení zhodnocení stávajících dřevin, mobiliáře a stavebních prvků včetně
předběžného návrhu řešení.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje Radě městské části přijmout usnesení, na základě kterého by
došlo ke zmapování vnitrobloků na pozemcích se svěřenou správou městské části
Praha 3. Jedná se o zmapování jak veřejně přístupných vnitrobloků tak
uzavřených, včetně vytipované sídlištní zeleně.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Světlana Škapová

4.

Ostatní:
a) Informace o legislativním procesu ukládání nových inženýrských sítí.

Pan Brožek poukázal na nekoncepční ukládání nových inženýrských sítí, které v současné
době probíhá v ulici Vinohradská, poblíž Flóry. Výkopy pro položení optických kabelů jsou
na některých místech provedeny v blízkosti okraje širokého chodníku. Umístění nových
inženýrských sítí tímto způsobem znemožňuje budoucí výsadbu stromů v ulicích.
Pan Freidenger doporučil, aby komise byla předem informována o záměrech uložení nových
inženýrských sítí ve veřejné zeleni případně v blízkosti stávajících uličních stromořadí
na území městské části. Dále pan Freidinger vznesl dotaz, zda komise může tento
legislativní proces ovlivnit.
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Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje panu Rutovi, zástupci starostky městské části, prověřit výše
uvedený podnět pana Freidengera.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Jan Freidinger

b) Informace o vermikompostéru
Pan Freidinger informoval členy komise o použití domácího vermikompostéru. Pan
Freidinger

zmíněný typ

kompostéru používá ke

zpracování biologického

odpadu

vyprodukovaného v domácím prostředí a kompostér má umístěn dle ročního období ve svém
bytě nebo na chodbě. Členové komise projevili přání se s tímto zařízením a jeho provozem
osobně seznámit. Schůzka proběhne v úterý dne 23.04.2013 v 18:00 hod. Sraz je před
hospodou U vystřelenýho oka, U Božích bojovníků 3, Praha 3 – Žižkov.
Předkladatel: Jan Freidinger
c) Organizace sběru hliníku
Pan Freidinger vznesl dotaz, zda by městská část mohla organizovat na svém území sběr
hliníku, případně využít zkušeností městské části Praha 10.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje panu Rutovi, zástupci starostky městské části, výše uvedený
podnět týkající se sběru hliníku prověřit.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Jan Freidinger

d) Zlepšení ochrany ovzduší
Pan Freidinger informoval komisi o přípravě nízkoemisních zón na území hl. m. Prahy.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje panu Rutovi, zástupci starostky městské části, tuto možnost
zlepšování kvality ovzduší na území městské časti prověřit.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Jan Freidinger
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Příští jednání komise životní prostředí se bude konat od 17:30 hodin dne 15.05.2013 v nové
zasedací místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.

Zápis ověřil:

Světlana Škapová
zástupce předsedkyně komise
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