MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Redakční rada Radničních novin
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor vnějších vztahů a komunikace

Zápis č. 15 z jednání Redakční rady Radničních novin
Datum jednání:

21. 6. 2019

Místo jednání:

radnice, Lipanská 7, č. 301

Začátek jednání:

7.35

Konec jednání:

9.43

Jednání řídil:

Karel Světlík, předseda RR

Počet přítomných členů:

5, komise je usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Jan Novotný (odchod 8:34), Michal Dobiáš,
Michal Vronský, Šárka Sedláčková

Omluveni: Petra Jelínková, David Soukup, Ivo Denemark
Nepřítomen: Tomáš Kalivoda

Hosté: Radko Šťastný, Jan Dvořák, Katka Maršálová
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění
umožňujícímu dálkový přístup.

Tajemník a zapsal:

Michaela Luňáčková

Počet stran:

3

Ověřovatel zápisu: Šárka Sedláčková
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Schválený program jednání RRRN k č. 7–8/2019:
1. Připomínky k č. 7–8/2019 Radničních novin
2. Různé
Ověřovatelem zápisu: Šárka Sedláčková
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Program, ověřovatel a hosté - schváleno.
1. Připomínky k č. 7–8/2019 Radničních novin
Str. 1 • titulní fotka – foto věží E. Jiřičné – do úterý promyslet, zdali to nenahradit
• dotace – společenská zodpovědnost projektu – doplnit o informaci, která se přidala
a schválila na ZMČ; v perexu zmínit, že byl změněn termín podání žádosti – že
termín je nyní kratší!; harmonogram zvýraznit do bloku/rámečku
Str. 3 • úprava parkování na P3 – doplní se info do anketního lístku (dokdy, kam atd.);
prohodit úvodní odstavec za poslední odstavec, který informuje o anketě
Str. 4 • na stránku doplnit informace o odkupu pozemků MHMP mezi Parukářkou a
Pitterovou ulicí
Odchod p. Novotný (8:34)
RRRN je po odchodu pana Novotného neusnášeníschopná a její další poznámky mají
doporučující charakter.
Str. 5 • Jiřák – doplnit informaci o tom, že se sejde pracovní skupina (25. 6. v 9.00), aby
určila další postup; upravit perex; přidat vizualizaci
• článek o koloběžkách se přesune na jinou stranu
• Dýmová hora – slovo „bezdomovci“ zaměnit v jednom případě za „lidi bez domova“
Str. 6 • NNŽ – ve třetím odstavci o projektu Jiřičné – „zde bude realizovat“, to není jisté,
přepsat
Str. 9 • U stadionu roste bytový dům – přidat reakci fotbalových fanoušků (byly zbourané
pokladny, oni tam zachraňovali různé artefakty atd.), zmínit vznik supermarketu
• Klinika – doplnit, že parcely jsou v územním plánu určeny pro veřejnou vybavenost,
proto tam SŽDC buduje ordinace atd.
Str. 11 • rozhovor - upřesnění, o jaké Žižkovské listy, o kterých se v rozhovoru mluví, se
jedná
Str. 12 • Názory zastupitelů – zatím přišlo 6 příspěvků
Str. 14 • Anketa – zatím chybí dvě odpovědi; téma – ve třetím odstavci zanechat jména
odborníků a ostatní jména nahradit za „zástupci OOŽP“; doplnit mezititulek za druhý
odstavec, který končí „…a regulace mikroklimatu.“; biologická podstata rostlin; doplnit
větu: Zvláště v době klimatické změny má městská zeleň nezastupitelnou roli.;
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vyměnit ilustrační foto za foto z odborné vycházky, kde bude vidět konkrétní svah,
kde vznikne květnatá louka
Str. 15 • článek MOON 50 přesunout na str. 23; doplnit sem informaci z odborné vycházky
k zakládání luk

2. Různé
Příští jednání komise se uskuteční v úterý 25. 6. od 17:00 v jiné budově, a potom v pátek 23.
8. od 7.30 a v úterý 27. 8. od 17.00.

Zapsal: Michaela Luňáčková, tajemník komise
Ověřil: Šárka Sedláčková, ověřovatel

e-mailem

Schválil: Karel Světlík, předseda komise
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