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Zápis č. 1/2019 z jednání komise životního prost ředí Rady m ěstské části 

Datum jednání:  08. 01. 2019 

Místo jednání:  Havlíčkovo nám. 700/9, zasedací místnost č. 218 

Začátek jednání:  16:30 hodin  

Konec jednání:  18:20 hodin  

Jednání řídil:  RNDr. Jan Materna, Ph.D. , předseda  komise  

Počet přítomných členů: 7, komise usnášení schopná  

 PhDr. Tomáš Mikuš, Ph.D., místop ředseda komise  

 Ing. Pavel Štros , člen komise  

JUDr. Eva Pánková, členka komise   

Miroslav Lupa č, člen komise 

Mgr. Jana Valová, členka komise 

Miroslav Rubáš, člen komise 

Ing. Jana Caldrová, tajemnice komise 

Nepřítomen :                                         Bc. Jan Novotný, člen komise  

David Tacl, M. A., člen komise 

Prezenční listina je nedílnou sou částí tohoto zápisu, nepodléhá zve řejnění umož ňující  

dálkový p řístup.   

Hosté:  Ing. Ji ří Ptáček, starosta  

Bc. Ji ří Svrček, člen RMČ 

Ing. arch. Mat ěj Michalk Žaloudek, uvoln ěný člen ZMČ 

Mgr. Ing. Nikola Rusová, vedoucí OSZK 

Počet stran:     4                                    

Zapsala:                                           Ing. Jana Caldrová                                     
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Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta - starosty Jiřího 

Ptáčka na tomto jednání: 

 

Hlasování: 

 

pro: 7 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta - člena RMČ Bc. 

Jiřího Svrčka na tomto jednání: 

 

Hlasování: 

 

pro: 7 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta - uvolněného člena 

ZMČ Ing. arch. Matěje Michalka Žaloudka na tomto jednání: 

 

Hlasování: 

 

pro: 7 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

Schválený program jednání : 

 

1. Zásady poskytování dotací z Dota čního fondu m ěstské části Praha 3 (Usnesení 

ZMČ č. 426 ze dne 18. 09. 2018) – Dota ční program pro oblast životního prost ředí 

2. Náměstí Ji řího z Pod ěbrad – seznámení s posudky 

3. Ostatní 

 

Hlasování: 

 

pro: 7 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

Zapisovatelem zápisu byla pov ěřena: Ing. Jana Caldrová 

 

Hlasování: 

 

pro: 7 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 
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Ověřovatelem zápisu byla pov ěřena: Mgr. Jana Valová 

 

Hlasování: 

 

pro: 7 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

 

Jednání: 

1. Zásady poskytování dotací z Dota čního fondu m ěstské části Praha 3 (Usnesení 

ZMČ č. 426 ze dne 18. 09. 2018) – Dota ční program pro oblast životního prost ředí 

Členové komise byli seznámeni se zásadami poskytování dotací a informováni o průběhu 

dotačního řízení v roce 2019. 

     Přítomní členové komise podepsali čestná prohlášení o mlčenlivosti. 

 

2. Náměstí Ji řího z Pod ěbrad – seznámení s posudky 

Členové komise se seznámili s posudky, které hodnotí současný stav parku na náměstí 

Jiřího z Poděbrad. Jedná se o následující posudky:  

⋅ Ing. arch. Josef Pleskot a kol. – „Náměstí Jiřího z Poděbrad – analýza a možnosti 

rozvoje významného veřejného prostoru“ 

⋅ Ing. Pavel Bulíř, CSc. – Znalecký posudek č. 499/18, předmět posudku: 

Vegetační prvky ve vymezené části náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 

⋅ Ing. Marek Hamata – „Zhodnocení stavu travnatých porostů a návrh revitalizace 

travnatých ploch na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3“ 

 

Posudky nechal zpracovat Odbor ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 3 a to na 

základě usnesení ZMČ ze dne 20. 03. 2018. Na základě projednání těchto studií členové 

komise přijali následující doporučení. 

 

Doporu čení, nám ěty a stanoviska: 

KŽP doporu čuje pokra čovat v hledání řešení obnovy nám ěstí Ji řího z Pod ěbrad. 

 

Hlasování: 

 

pro: 7 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 
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3. Ostatní 

Tajemnice komise Jana Caldrová informovala členy komise o konání veřejného 

projednání revitalizace Žižkova náměstí, které se uskuteční 07. 02. 2019 od 17:00 hodin 

v zasedací místnosti zastupitelstva.  

Dále byli členové komise seznámení se záměrem uspořádání semináře „Přírodě blízká 

údržba veřejné zeleně“. Předpokládaný termín konání semináře je naplánován 

na 16. 05. 2019 v objektu Tower park Praha v kongresovém sále Žižkovské věže 

v Mahlerových sadech. 

Členové komise byli dotázáni, s jakými dalšími projekty by chtěli být obeznámeni, jaká 

další problematika je zajímá. 

 

Termín příštího konání komise životního prostředí byl stanoven na 29. 01. 2019 

od 16:30 hodin, Havlíčkovo nám. 700/9, zasedací místnost č. 218. 

 

 

 

Zápis ověřil: Mgr. Jana Valová                                                          RNDr. Jan Materna, PhD. 

                                                                                                          předseda komise 


