MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Datum jednání:

4. 11. 2019

Místo jednání:

předsálí obřadní místnosti (č. 223), Havlíčkovo
nám. 9

Začátek jednání:

16.30 hod

Konec jednání:

18: 00 hod

Jednání řídil:

Bc. Jiří Svrček

Počet přítomných členů:

9, komise usnášeníschopná

Přítomni (podle prezentační listiny):

Miroslav Lupač, místopředseda komise
Ing. Pavel Štros, člen komise
Mgr. Jana Valová, členka komise
Mgr. Jan Novotný, člen komise, příchod 16:45
Miroslav Rubáš, člen komise
Judr. Eva Pánková, členka komise
RNDr. Jan Materna, Ph.D., člen komise
David Tacl, M. A., člen komise, odchod 17:45

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

Nepřítomni:

Přítomní hosté:

Ing. Iva Herčíková, vedoucí oddělení správy zeleně

Počet stran:

4

Zapisovatel:

Ing. Jana Caldrová, tajemnice komise

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Jana Valová, členka komise

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Posouzení žádostí o dotaci z Dotačního fondu městské části Praha 3
Dotační program pro oblast životního prostředí
4. Ostatní
•

Seznámení s odborným vyjádřením Národního památkového ústavu ke studiím
„Úprava Žižkova náměstí“

•

Záštita radní Belecové nad filmovým festivalem „Země na talíři“

1. Zahájení:
Komise životního prostředí Rady městské části schválila zápis č. 8/2019 z 15. 10. 2019:
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

2. Schválení programu:
Komise životního prostředí Rady městské části hlasovala pro program jednání v tomto znění:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Posouzení žádostí o dotaci z Dotačního fondu městské části Praha 3
Dotační program pro oblast životního prostředí
4. Ostatní
•

Seznámení s odborným vyjádřením Národního památkového ústavu ke studiím
„Úprava Žižkova náměstí“

•

Hlasování:

Záštita radní Belecové nad filmovým festivalem „Země na talíři“

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

3. Posouzení žádostí o dotaci z Dotačního fondu městské části Praha 3
Členové KŽP (v souladu s usneseními ZMČ č.70 a č. 71 ze dne 11.06.2019) posoudila a odsouhlasila
přidělení finančních prostředků z dotačního programu pro oblast životního prostředí, s podprogramy:

•

Zakládání nových zelených ploch a jejich obnova, podpora komunitních zahrad, údržba vzrostlé
zeleně

•

Podpora zadržování vody v městské krajině a využití dešťové vody

•

Projekty na podporu biodiversity

•

Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích materiálů

Doporučení, náměty a stanoviska:
Členové komise provedli hodnocení žádostí o dotace a toto hodnocení odsouhlasili hlasováním.

Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

4. Ostatní
Seznámení s odborným vyjádřením Národního památkového ústavu ke studiím „Úprava Žižkova
náměstí“:
Členové KŽP se seznámili s odborným vyjádřením Národního památkového ústavu Praha ke dvěma
studiím obnovy Žižkova náměstí, které zpracovali Ateliér zahradní a krajinářské architektury Zdeňka
Sendlera (studie A) a ateliér Flera s. r. o. (studie B). Dle vyjádření NPÚ jsou oba návrhy dopracovatelné,
studie A s menšími, studie B s většími úpravami celkové koncepce.
Doporučení, náměty a stanoviska:
KŽP doporučuje zadat dopracování obou studií výše uvedeným ateliérům, tak aby byly v souladu
s odborným stanoviskem NPÚ a toto dopracování konzultovat s NPÚ.

Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1

Záštita radní Belecové nad filmovým festivalem „Země na talíři“
Členové komise byli informování o konání festivalu „Země na talíři“, který se koná dne 21. 11. 2019
v kinu Aero. Členové KŽP odsouhlasili udělení záštity MČ Praha 3 bez finančního příspěvku.
Doporučení, náměty a stanoviska:
KŽP doporučuje RMČ odsouhlasit záštitu radní Jany Belecové, radní MČ Praha 3, nad festivalem
„Země na talíři“ bez finančního příspěvku.

Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Termín příštího konání komise životního prostředí byl stanoven na 10.12. 2019 od 16.30 hod.
S pozvánkou na toto jednání bude doručena i výzva s termínem pro potvrzení účasti. Nedojde-li k řádné
omluvě neúčasti, bude člen komise neomluven.

Zápis ověřili:

Mgr. Jana Valová

Bc. Jiří Svrček

členka komise

předseda komise

