MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 4 z jednání komise životního prostředí Rady městské části
Datum jednání:

20.12.2012

Místo jednání:

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

Začátek jednání:

13:00 hodin

Konec jednání:

15:00 hodin

Jednání řídil:

Ing. Světlana Škapová, předsedkyně komise

Počet přítomných členů:

4, komise usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing. Světlana Škapová, předsedkyně
RNDr. Eva Kaprasová, CSc.,
místopředsedkyně
Martin Brožek, člen komise
Jan Freidinger, člen komise

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

MUDr. Barbora Hanychová
Ing. Soňa Hykyšová
Ing. Pavel Sladkovský

Hosté:

Mgr. Ondřej Rut, zástupce starosty
ak. arch. Tomáš Slepička (OÚR)

Počet stran:

3

Zapsal:

Ing. Jana Caldrová, tajemník

Komise životního prostředí Rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání
č. 3 ze dne 06.11.2012.
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Schválený program jednání:
1. Odsouhlasení změny programu jednání.
2. Regenerace západní části parku Židovské pece – komise bude seznámena s dalším
postupem v přípravě akce.
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3. Ověřovací studie propojení Hlavního nádraží s ulicí Seifertovou a Cyklotrasou A 25 –
o průběhu zpracování bude informovat ak. arch. Tomáš Slepička (OÚR).
4. Záměr obnovy náměstí Jiřího z Lobkovic – projednání způsobu zadání zpracování
studie (architektonická soutěž nebo výzva třem možným zpracovatelům návrhu).
Zástupce starosty Mgr. Ondřej Rut bude informovat o jednání z DP hlavního města
Prahy v souvislosti s možností o zrušení tramvajové smyčky.
5. Záměr obnovy Kostnického náměstí – komise zváží zpracování studie.
6. Granty pro oblast životního prostředí – hodnocení žádostí.
7. Závěr a ukončení schůze.

Jednání:
1. Odsouhlasení změny programu.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel: Světlana Škapová
2. Regenerace západní části parku Židovské pece – komise doporučuje objednat
vypracování studie.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Předkladatel: Ondřej Rut
3. Záměr obnovy náměstí Jiřího z Lobkovic – komise doporučuje zadat zpracování
studie třem subjektům. (architekt, architektonická kancelář). OÚR a OTSMI vypracují
požadavky ke zpracování studie.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Ondřej Rut
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4. Záměr obnovy Kostnického náměstí - komise doporučuje zadat zpracování studie.
Před zadáním bude komise seznámena s požadavky ke zpracování obnovy náměstí.
Požadavky vypracují OÚR a OTSMI.
Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Ondřej Rut

5. Granty pro oblast životního prostředí – komise hodnotila čtrnáct žádostí o grant
v oblasti životního prostředí. Tajemník komise zaslal hodnocení komise oboru kultury.
Předkladatel: Světlana Škapová

Příští jednání komise se bude konat od 17:00 hodin dne 22.01.2013 v nové zasedací
místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.

Zápis ověřil:

Světlana Škapová
předseda komise
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