MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 5 z jednání komise životního prostředí Rady městské části

Datum jednání:

22.01.2013

Místo jednání:

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

Začátek jednání:

17:00 hodin

Konec jednání:

19:15 hodin

Jednání řídil:

Ing. Světlana Škapová, předsedkyně komise

Počet přítomných členů:

4, komise usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing. Světlana Škapová, předsedkyně
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:

RNDr. Eva Kaprasová, CSc.
Ing. Pavel Sladkovský
MUDr. Barbora Hanychová

Hosté:

Mgr. Ondřej Rut, zástupce starosty
ak. arch. Tomáš Slepička, OÚR
Ing. arch. Tomáš Cach

Počet stran:

4

Zapsal:

RNDr. Jana Bosáková v zastoupení tajemníka

Komise životního prostředí Rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání
č. 4 ze dne 20.12.2012.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Světlana Škapová
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Schválený program jednání:
1. Opatření pro zklidnění dopravy - Generel cyklistické dopravy
2. Opatření pro zklidnění dopravy - seznam vytipovaných míst pro umístění cyklostojanů
3. Mobilní zeleň Olšanská – doporučení dalšího postupu v souvislosti s výsledky ankety.
4. Obnova Komenského náměstí – nabídky k vypracování architektonické studie
5. Záměr

obnovy náměstí Jiřího

z Lobkovic – návrh

zadání pro

zpracování

architektonické studie

Jednání:
1. Odsouhlasení změny programu - komise schvaluje rozšíření navrženého programu
jednání o projednání dalšího postupu ve věci záměru obnovy nám. Jiřího z Lobkovic.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Ondřej Rut

2. Generel cyklistické dopravy – komise doporučuje RMČ schválit Cyklogenerel pro
území MČ Praha 3 (zpracovatel Ing. arch. Tomáš Cach, 2012) jako metodický a
koncepční podklad pro podporu rozvoje infrastruktury pro cyklodopravu.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Ondřej Rut

3. Rozmístění cyklostojanů – komise bere na vědomí předložený seznam umístění
cyklostojanů, který je přílohou tohoto zápisu. Dle předloženého seznamu OÚR podá
žádost na TSK hl. m. Prahy o dodání a umístění.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Předložený seznam umístění cyklostojanů je pracovní a může být průběžně doplňován na
základě podnětů adresovaných Ing. arch. Slepičkovi (OÚR)
Předkladatel: Ondřej Rut
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4. Komise bere na vědomí výsledky ankety a doporučuje projekt Ulice Olšanská –
osazení mobilní zeleně nerealizovat.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Komise životního prostředí pečlivě zvažovala přínosy a negativa projektu. Dopady na
zlepšení stavu ovzduší byly vyhodnoceny jako omezené (vzhledem k blízkosti velkých
ploch zeleně Olšanských hřbitovů a Vrchu sv. Kříže). Hlavním smyslem projektu je
kultivovat veřejný prostor, což bylo vyhodnoceno jako sporné. Komise vzala v úvahu i
rozdíly mezi projektem pro Olšanskou ulici a projektem Prahy 5 (širší prostorové
dimenze ulice Olšanská, souhlasná stanoviska dotčených orgánů). Upozorněno však
bylo také na hrozby (odolnost stromů vůči mrazu, nevyčíslené náklady na odstraňování
grafity a plakátů z betonových ploch, náklady na grafickou výzdobu květináčů).
S přihlédnutím k výrazně negativním ohlasům veřejnosti komise doporučila projekt
nerealizovat.
Na příštím jednání komise bude projednán postup městské části při obnově a výsadbě
uličních stromořadí a zvážen další postup při rozšiřování a péči o městkou zeleň.
Předkladatel: Ondřej Rut
5. Komenského náměstí – komise doporučuje objednat vyhotovení architektonických
studií na obnovu Komenského náměstí třem zpracovatelům dle předložených
nabídek (MCA Atelier, a05 – atelier zahradní a krajinářské architektury, Lewis &
Hickey Praha)
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Ondřej Rut

6. Náměstí Jiřího z Lobkovic – komise bere na vědomí předložený návrh na zadání
zpracování studie na regeneraci náměstí Jiřího z Lobkovic.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Ondřej Rut

Příští jednání komise se bude konat od 17:00 hodin dne 19.02.2013 v nové zasedací
místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.
Zápis ověřil:

Světlana Škapová
předseda komise
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