MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 3 z jednání komise životního prostředí Rady městské části
Datum jednání:

06.11.2012

Místo jednání:

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

Začátek jednání:

17:00 hodin

Konec jednání:

20:45 hodin

Jednání řídil:

Ing. Světlana Škapová, předsedkyně komise

Počet přítomných členů:

6, komise usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing. Světlana Škapová, předsedkyně
RNDr. Eva Kaprasová, CSc.,
Místopředsedkyně, odchod v 19: 00 hodin
Martin Brožek, člen komise
Jan Freidinger, člen komise
Ing. Soňa Hykyšová, člen komise
Ing. Pavel Sladkovský, člen komise, odchod
v 18:00 hodin

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

MUDr. Barbora Hanychová

Hosté:

Mgr. Ondřej Rut, zástupce starosty
Mgr. Matěj Stropnický, zástupce starosty
Ing. arch. Zdeněk Fikar, vedoucí odboru
územního rozvoje ÚMČ Praha 3
ak. arch. Tomáš Slepička, OÚR
Ing. Zdeněk Sendler
Ing. arch. Pavla Melková
Petr Šedivý, akademický sochař
Ing. arch. Anna Hübschmannová

Počet stran:

5

Zapsal:

Ing. Jana Caldrová, tajemník

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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Komise životního prostředí Rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání
č. 2 ze dne 26.09.2012.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Schválený program jednání:
1. Informace o akcích, na které městská část na základě zpracované dokumentace
podala nebo bude podávat žádost o dotaci z OPPK a OPŽP. Informace, které podá
zpracovatel projektových dokumentací Zdeněk Sendler, Ateliér zahradní a krajinářské
architektury Brno, se týkají následujících akcí:


Revitalizace Havlíčkova náměstí



Hřiště pro teenagery – Habrová



Instalace mobilní zeleně v ulici Olšanská.

2. Obnova parku na náměstí Jiřího z Poděbrad – o projektové dokumentaci zpracované
v roce 2002 architektonickým ateliérem M. C. A. bude informovat Pavla Melková.
3. Obnova vnitrobloku panelových domů Českobratrská, Rokycanova, Sabinova – RMČ
na schůzi dne 12.09.2012 vzala podnět z jednání KŽP dne 29.08.2012 na vědomí. Na
základě doporučení komise OTSMI vyžádal nabídky na pasportizaci předmětného
prostoru a zpracování studie. Vzhledem k existenci projektové dokumentace s platným
stavebním povolením, jejímž objednatelem je Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.,
komise doporučí po projednání se zástupcem starosty Ondřejem Rutem další postup.
4. Záměr obnovy náměstí Jiřího z Lobkovic – projednání způsobu zadání zpracování
studie (architektonická soutěž nebo výzva třem možným zpracovatelům návrhu).
Zvážení pozitiv a negativ jednotlivých způsobů na základě informací podaných
zástupcem OÚR.
5. Obnova Komenského náměstí - na základě rozhodnutí zástupce starosty Ondřeje
Ruta bude studii obnovy tohoto veřejného prostoru zadávat a objednávat OÚR.
Záměrem je vytvoření návrhu úpravy veřejného prostranství ve dvou variantách:


s vyčlenění místa pro farmářské trhy na severní části náměstí při ulici
Roháčově, s parkovou úpravou zbývající plochy,



bez místa pro farmářské trhy, do parkové úpravy začlenit zpevněnou plochu
pro pořádání společenských a kulturních akcí.

6. Záměr obnovy Kostnického náměstí – komise zváží záměr obnovy tohoto místa.
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7. Park Kouřimská – informace o probíhající regeneraci parčíku podá Jana Caldrová,
oddělení správy zeleně.

8. Opatření pro zklidnění dopravy:


Ověřovací studii propojení Hlavního nádraží s ulicí Seifertovou a cyklotrasou
A 25 poskytl Tomáš Slepička, OÚR, v elektronické podobě.



Vytipování míst pro umístění cyklostojanů – o problematice bude informovat
Tomáš Slepička.

Jednání:
1. Žádosti o dotace z OPPK a OPŽP - informace o akcích, na které na základě
zpracovaných dokumentací a studií proveditelností městská část podala nebo bude
podávat žádosti o dotace, přednesl Zdeněk Sendler.
Žádost o dotaci na instalaci mobilní zeleně v ulici Olšanská byla na MŽP
odsouhlasena, komise vzala na vědomí, že odbor vnějších vztahů bude informovat
občany o výše uvedeném záměru v Radničních novinách.

Předkladatel: Jana Caldrová
2. Obnova parku na náměstí Jiřího z Poděbrad – o projektové dokumentaci zpracované
v roce 2002 architektonickým ateliérem M. C. A. informovala Pavla Melková. V rámci
diskuse otevřel Matěj Stropnický téma posouzení vhodnosti ponechání stávající
kašny v blízkosti kostela. K danému tématu se vyjádřil Petr Šedivý, autor díla. Komise
vzala na vědomí, že ponechání kašny bude předmětem dalšího jednání. V rámci
diskuse také vystoupila s technickými připomínkami k výše uvedenému projektu Anna
Hübschmannová, autorka projektu stanice metra.

Předkladatel: Světlana Škapová
3. Obnova vnitrobloku panelových domů Českobratrská, Rokycanova, Sabinova –
komise projednala doporučení, aby v souvislosti s chystanou privatizací domů odbor
vnějších vztahů ve spolupráci s občanským sdružením Arnika připravil anketu za
účelem zjištění názoru obyvatel na budoucí využití vnitrobloku.
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Přijatá doporučení, náměty a stanoviska:
Hlasování:

pro: 4>

proti: 0

zdržel se: 0
Předkladatel: Ondřej Rut

4. Záměr obnovy náměstí Jiřího z Lobkovic – Zdeněk Fikar informoval o možnostech
zadání architektonického záměru. Komise vzala na vědomí, že Ondřej Rut prověří
možnost zrušení tramvajového obratiště.

Předkladatel: Ondřej Rut
5. Obnova Komenského náměstí – komise vzala na vědomí, že na základě rozhodnutí
Ondřeje Ruta bude architektonickou studii objednávat OÚR, včetně objednání
pasportizace a zpracování zadání pro podání výzvy třem zhotovitelům. Oddělení
správy zeleně se k návrhu zadání vyjádří. Zhotovitelé studie budou ve fázi
rozpracovanosti dokumentaci konzultovat s OÚR a oddělením správy zeleně OTSMI.

Předkladatel: Ondřej Rut
6. Záměr obnovy Kostnického náměstí – komise přesunula projednání tohoto bodu
na příští jednání.

Předkladatel: Světlana Škapová
7. Park Kouřimská – Jana Caldrová informovala o zahájení stavby.

Předkladatel: Jana Caldrová
8. Opatření pro zklidnění dopravy – Tomáš Slepička informoval o průběhu zpracování
ověřovací studie propojení Hlavního nádraží s ulicí Seifertovou a cyklotrasou A 25.
Komise vzala na vědomí, že OÚR prověří zodpovědnost městské části za kola
umístěná v cyklostojanech.
Předkladatel: Zdeněk Fikar
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Příští jednání komise se bude konat od 17:00 hodin dne 11.12.2012 v nové zasedací
místnosti č. 218, Havlíčkovo náměstí 9.

Zápis ověřil:

Světlana Škapová
předseda komise
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