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Zápis č. 3/2019 z jednání komise životního prost ředí Rady m ěstské části 

Datum jednání:  05. 03. 2019 

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

Začátek jednání:  16:30 hodin  

Konec jednání:  18:35 hodin  

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

Počet přítomných členů: 6, komise usnášení schopná  

 Ing. Pavel Štros , člen komise  

JUDr. Eva Pánková, členka komise, příchod 16:45 

Miroslav Lupa č, člen komise 

Mgr. Jana Valová, členka komise 

Bc. Jan Novotný, člen komise 

 

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

Miroslav Rubáš, 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:  Jiří Ptáček, starosta  

Bc. Ji ří Svrček, člen RMČ 

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

Mgr. Ing. Nikola Rusová, vedoucí OSZK 

Ing. arch. Zden ěk Fikar, vedoucí odboru územního 
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rozvoje  

Ing. arch. Pavla Melková, MCA ATELIER s.r.o. 

Ing. arch. Miroslav Cikán, MCA ATELIER s.r.o. 

 

Počet stran:    5 

 

Zapsala:    Ing. Jana Caldrová 

 

Komise životního prostředí Rady městské části schválila zápis č. 2/2019 z 29. 01. 2019: 

 

Hlasování: 

 

pro: 5 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

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

Ptáčka na tomto jednání: 

 

Hlasování: 

 

pro: 5 

 

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: 5 

 

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: 5 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

Schválený program jednání : 
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1. Obnova nám ěstí Ji řího z Pod ěbrad 

2. Obnova stromo řadí v ulicích Na Vápence a V Domov ě 

3. Ostatní 

 

Hlasování: 

 

pro: 5 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

Zapisovatelem zápisu byla pov ěřena: Ing. Jana Caldrová 

 

Hlasování: 

 

pro: 5 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

Ověřovatelem zápisu byla pov ěřena: Mgr. Jana Valová 

 

Hlasování: 

 

pro: 5 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

Jednání: 

1. Obnova nám ěstí Ji řího z Pod ěbrad 

Členové komise, na základě svého požadavku, byli seznámeni Ing. arch. Melkovou a Ing. 

arch. Cikánem z MCA atelieru s.r.o. s aktuální verzí dokumentace „Obnova náměstí Jiřího 

z Poděbrad“. Budoucí podoba náměstí dle této dokumentace byla představena v širších 

souvislostech, např. v návaznosti na plánovanou rekonstrukci ulice Vinohradská a s tím 

související úpravu křižovatky Vinohradská-Slavíkova. Představený projekt vznikl na 

základě architektonické soutěže, která proběhla v roce 2000. Vzhledem ke skutečnosti, že 

projekt byl v průběhu jeho projednávání několikrát doplňován, požádal člen komise p. 

Lupač o zpracování přehledu veškerých změn, ke kterým během dlouhodobého 

zpracování této dokumentace došlo.  

Dále se členové komise shodli, že pro další projednávání kultivace tohoto významného 

veřejného prostoru by měla být radou městské části ustanovena pracovní skupina. 

 

Doporu čení, nám ěty a stanoviska: 
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KŽP doporu čuje zadat MCA ateliéru zpracování p řehledu veškerých zm ěn, které byly 

do dokumentace „Obnova nám ěstí Ji řího z Pod ěbrad“ zapracovány. Objednávku 

zpracování uvedeného p řehledu vystaví na základ ě příslušné nabídky odbor územního 

rozvoje. 

KŽP doporu čuje Radě městské části Praha 3 ustanovit na základ ě přijatého usnesení 

pracovní skupinu pro p řípravu procesu komunikace s ve řejností k projektu 

aktualizované budoucí podoby nám ěstí Ji řího z Pod ěbrad. Návrh usnesení pro z řízení 

pracovní skupiny zpracuje odbor ochrany životního p rost ředí. 

 

Hlasování: 

 

pro: 6 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 
 

 

2. Obnova stromo řadí v ulicích Na Vápence a V Domov ě 

Členové komise odhlasovali odložení tohoto bodu na příští jednání komise životního 

prostředí. 

 

Hlasování: 

 

pro: 6 

 

proti: 0 

 

zdržel se: 0 

 

3. Ostatní 

Předseda komise RNDr. Materna, Ph.D. připomenul členům komise nutnost potvrzovat  

v dostatečném předstihu svou účast na jednání komise životního prostředí. 

Tajemnice komise Ing. Caldrová informovala členy komise o konání konference „Správa 

zeleně v městské krajině“, která se uskuteční 16. 05. 2019 od 8 do 18 hodin 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 02. 04. 2019 od 16:30 

hodin, Lipanská 7/429, zasedací místnost č. 301. 

Zápis ověřil:  

Mgr. Jana Valová, členka komise                                            RNDr. Jan Materna, PhD. 

                                                                                                          předseda komise 


