MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 6 z jednání komise životního prostředí Rady městské části
Datum jednání:

20.02.2013

Místo jednání:

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

Začátek jednání:

17:30 hodin

Konec jednání:

19:00 hodin

Jednání řídil:

RNDr. Eva Kaprasová, CSc., zástupce
předsedkyně komise

Počet přítomných členů:

4, komise usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

RNDr. Eva Kaprasová, CSc., zástupce
předsedkyně komise
Martin Brožek, člen komise
Jan Freidinger, člen komise
Ing. Soňa Hykyšová, člen komise

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

Ing. Světlana Škapová
Ing. Pavel Sladkovský
Ing. Petr Vučka

Hosté:

Mgr. Ondřej Rut, zástupce starosty
Ing. arch. Zdeněk Fikar, vedoucí odboru

Počet stran:

3

Zapsal:

Ing. Jana Caldrová, tajemník

Komise životního prostředí Rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání
č. 5 ze dne 22.01.2013.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Eva Kaprasová

Schválený program jednání:
1. Význam a postavení záhonů ve veřejném prostoru – seminář pořádaný Společností
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. a městskou částí Praha 3
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2. Záměr obnovy Kostnického náměstí – zadávací podmínky ke zpracování studie
3. Obnova stromořadí II. kategorie - dosadba stromů v ulicích Fibichova, Velehradská,
Hájkova, Zelenky - Hajského, Jeseniova
4. Dětské hřiště pro nejmenší na Vrchu sv. Kříže – projektová dokumentace pro
provedení stavby
5. Regenerace části vnitrobloku – ul. Žerotínova – ideová studie

Jednání:
1. Význam a postavení záhonů ve veřejném prostoru – o semináři, který pořádá
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., a městská část Praha 3,
informovala Jana Caldrová, vedoucí oddělení správy zeleně.

Předkladatel: Jana Caldrová

2. Záměr obnovy Kostnického náměstí – Zdeněk Fikar, vedoucí odboru územního
plánování seznámil přítomné s návrhem zadání pro zpracování studie obnovy tohoto
místa.

Předkladatel: Ondřej Rut

3. Obnova stromořadí – komise se seznámila s projektovou dokumentací, týkající se
další etapy dosadby stromů do stromořadí II. kategorie v ulicích Fibichova,
Velehradská, Hájkova, Zelenky - Hajského. Pan Ondřej Rut přítomným členům sdělil,
že městská část Praha 3 mám nadále zájem se podílet se souhlasem TSK na obnově
stromořadí II. kategorie. Na dotaz pana Martina Brožka, týkající se možnosti další
výsadby stromů v ulici Vinohradská, pan Rut informoval, že stromořadí I. kategorie,
do které ulice Vinohradská patří, jsou v přímé správě MHMP. Městská část
zastoupená panem Rutem vznese v této záležitosti písemný dotaz na odbor rozvoje
veřejného prostoru MHMP.

Předkladatel: Ondřej Rut
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4. Dětské hřiště pro nejmenší na Vrchu sv. Kříže – projektová dokumentace pro
provedení stavby.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Komise doporučuje realizovat záměr výstavby dětského hřiště pro nejmenší na Vrchu sv.
Kříže podle předložené projektové dokumentace pro provedení stavby.
Hlasování:

pro: 1>

proti: 0

zdržel se: 3

Předkladatel: Ondřej Rut

5. Regenerace části vnitrobloku – ulice Žerotínova
projednání dané věci na příští jednání.

– komise rozhodla odložit

Předkladatel: Ondřej Rut

Příští jednání komise se bude konat od 17:30 hodin dne 20.03.2013 v nové zasedací
místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.

Zápis ověřil:

Eva Kaprasová
zástupce předsedkyně komise
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