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Zápis č. 2/2019 z jednání komise životního prost ředí Rady m ěstské části 

Datum jednání:  29. 01. 2019 

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

Začátek jednání:  16:30 hodin  

Konec jednání:  18:50 hodin  

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

Počet přítomných členů: 9, 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 

Bc. Jan Novotný, člen komise 

David Tacl, M. A., člen komise 

Ing. Jana Caldrová, tajemnice komise 

Nepřítomen :                                         0 

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

dálkový p řístup.   

Hosté:  Jiří Ptáček, starosta  

Bc. Ji ří Svrček, člen RMČ 

Mgr. Ing. Nikola Rusová, vedoucí OSZK 

Alexandr Vrága, biologická ochrana – výcvik dravc ů 

Mgr. Veronika Hložková, biologická ochrana – výcvik  dravc ů 
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Počet stran:     4 

 

Zapsala:    Ing. Jana Caldrová 

 

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta – Alexandra Vrágy 

na tomto jednání: 

 

Hlasování: 

 

pro:  

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta – Mgr. Veroniky 

Hložkové na tomto jednání: 

 

Hlasování: 

 

pro:  

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala o účasti hosta - starosty Jiřího 

Ptáčka na tomto jednání: 

 

Hlasování: 

 

pro:  

 

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:  

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

Komise životního prostředí Rady městské části schvaluje zápis č. 1/2019 z jednání 

konaného dne 08. 01. 2019: 

 

Hlasování: 

 

pro: 6 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 
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Schválený program jednání : 

 

1. Regulace holubí populace na území m ěstské části Praha 3 

2. Posouzení žádostí o dotaci z Dota čního fondu m ěstské části Praha 3 (Usnesení 

ZMČ č. 427 ze dne 18. 09. 2018) – dota ční program pro oblast životního prost ředí 

3. Ostatní 

 

Hlasování: 

 

pro:  

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

Zapisovatelem zápisu byla pov ěřena: Ing. Jana Caldrová 

 

Hlasování: 

 

pro:  

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

Jednání: 

1. Regulace holubí populace na území m ěstské části Praha 3 

Členové komise byli seznámeni s problematikou regulace holubí populace na území 

městské části Praha 3 a jejím dosavadním způsobem řešení. Pan Alexandr Vrága (ze 

společnosti Alexandr Vrága, Polesí 68, 463 55 Rynoltice, IČO 41595840) představil 

biologickou ochranu, která se provádí pomocí sokolnicky vycvičených dravců 

s kombinovaným použitím odchytových zařízení. 

 

Doporu čení, nám ěty a stanoviska: 

KŽP doporu čuje 

 

Hlasování: 

 

pro:  

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 
 

 

2. Posouzení žádostí o dotaci z Dota čního fondu m ěstské části Praha 3 (Usnesení 

ZMČ č. 427 ze dne 18. 09. 2018) – dota ční program pro oblast životního prost ředí 
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Členové komise (v souladu s usnesením ZMČ č. 426 ze dne 18. 09. 2018 Aktualizace 

Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 a usnesením 

ZMČ č. 427 ze dne 18. 09. 2018 Vyhlášení programů pro poskytování dotací z Dotačního 

fondu městské části Praha 3 – Dotační program pro oblast životního prostředí) provedli 

hodnocení žádostí. 

Na základě softwarové chyby v „Dotačním softwaru“ došlo k chybnému vyhodnocení části 

žádostí o dotaci v kategorii Kultivace území na Praze 3. Komise životního prostředí se 

proto opětovně sešla 07. 02. 2019 a provedla hodnocení celkem 12 žádostí, kterých se 

problém konkrétně týkal. 

 

3. Ostatní 

Tajemnice komise Jana Caldrová připomněla členům komise konání veřejného projednání 

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

místnosti zastupitelstva. 

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 05. 03. 2019 od 16:30 

hodin, Havlíčkovo nám. 700/9, zasedací místnost č. 218. 

 

 

Zápis ověřil:                                                                                       RNDr. Jan Materna, PhD. 

                                                                                                          předseda komise 


