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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2019/7 

 

 

Datum jednání 8.10.2019 

(začátek 16:00 konec 19:00) 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Tomáš Vích, Jana Kabelová, Valerie Clare Talacko, Michaela Valentová, Antonín Berdych,  

Tomáš Oliva (odchod 17:30 hod.), Milan Smrž 

  Kateřina Melzerová 

 

 

Nepřítomni:  

 

Michal Kučera 

 

Omluveni:  

 

Tomáš Vojtíšek 

 

Hosté: Zdeněk Krenk (vedoucí oddělení živ.prostředí ÚMČP1), Petr Kučera (radní MČP1), 

Romana Ertlová (občanka P1), Lucie Crocro (občanka P1), Petra Petioká (občanka P1), 

David Bodeček (radní MČP1), Jana Titlbachová (občanka P1), Helena Zahrádecká 

(občanka P1) 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení komise, schválení programu 

2. Schválení zápisu 

3. Představení Ing. Krenka, nového vedoucího oddělení živ.prostředí Odboru péče o 

veřejný prostor Praha 1 

4. Nový Jednací řád komisí Rady MČ P1 

5. Akce v zeleni 

6. Návrh rozpočtu pro Granty pro oblast životního prostředí a pro Oddělení životního 

prostředí MČ Praha na rok 2020 

7. Vstup před Základní školou Curie: provedení zeleného/herního prostoru mezi ZŠ 

Curieových a hotelem Prezident 

8. Různé 
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1. Schválení programu 

 

Na návrh pana Berdych a pana radního Kučery je zařazen do bodu Různé – Zázemí údržby 

a veřejné WC ve Velké strahovské zahradě – Petřín, bod bude předsunut jako bod č. 4 

z bodu Různé. K tomuto bodu přišla veřejnost: Romana Ertlová (občanka P1), Lucie Crocro 

(občanka P1), Petra Petioká (občanka P1), David Bodeček (radní MČP1), Jana Titlbachová 

(občanka P1), Helena Zahrádecká (občanka P1). 

 

 

Komise souhlasí se změnou programu. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

 

2. Schválení zápisu 

Členové komise schválili zápis z minulého jednání bez připomínek. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

 

 

3. Představení Ing. Krenka, nového vedoucího oddělení živ.prostředí Odboru 

péče o veřejný prostor Praha 1 

 

P. předseda představil nového vedoucího oddělení životního prostředí Odboru péče  

o veřejný prostor Úřadu MČ Praha 1, Ing. Zdeňka Krenka. P. radní Kučera informoval  

o organizačních změnách na úřadě. Odbor životního prostředí se mění na Oddělení a spadá 

spolu s Oddělením dopravy a Oddělením kontroly pod nově vzniklý Odbor péče o veřejný 

prostor, který vznikl od 1. 9. 2019. Ing. Krenk byl pověřen vedením oddělení od 1.10.2019. 

Vedoucí odboru byl jmenován Ing. Lukáš Pirkl, který nastoupí do funkce 16.10.2019 

 

 

 

4. Zázemí údržby a veřejné WC ve Velké strahovské zahradě – Petřín 

 

Magistrát hl. m. Prahy navrhl projekt nového objektu zázemí údržby a veřejné WC ve Velké 

strahovské zahradě na Petříně. Jde o vybudování zázemí pro zahradní údržbu a veřejných 

WC, která nahradí nevzhledné mobilní toalety. Dle vyjádření MHMP stavba nijak nenaruší 

panorama a celý vzhled petřínského parku.  

Navržený objekt je dvoupodlažní, částečně zapuštěný do terénu, zakomponovaný do 

stávající konfigurace navazujících ohradních a opěrných zdí, tak aby splynul s okolním 

prostředím. V suterénu stavby bude zázemí pro techniku zahradní údržby a v přízemí 

toalety pro veřejnost. Ke stavbě se také kladně vyjádřil Národní památkový ústav. Projekt 

byl také představen občanům přímo na místě za účasti MHMP a MČ Praha 1.  

Rozhodnutí stavebního povolení vydané ÚMČ P1 nabylo právní mocí dne 11.9.2019. 

Stavba bude stát cca 16 mil. Kč. Dne 9.9.2019 č. usnesení 1880 Rada HMP rozhodla  

o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem „Zázemí údržby a veřejné WC ve Velké 

strahovské zahradě“.  

V původním projektu úprav Petřína bylo také navrženo proražení zdi a tím zpřístupnění 

vinice z ulice Úvoz do Strahovské zahrady. Místní občané a spolky se domnívají, že vznikem 

nového vchodu do sadů by došlo k navýšení počtu turistů. Na základě stížností místních 
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občanů a zahájení sběru podpisů do petice a vyjednávání došlo během srpna 2019 ke 

kompromisu, spočívajícího v upuštění průrazu zdi z ulice Úvoz. 

Pan radní Kučera informoval o došlé petici, která byla doručena na MČ Praha 1 dne 

4.10.2019 – „Za zachování přirozené vegetace – vzrostlých stromů a keřů Petřína a za 

přísný zákaz nové zástavby na Petříně“.  Pan radní připravil na jednání Rady MČ Praha 1 

dne 15.10.2019 materiál – vyřízení došlé petice a stanovisko k projektům ve Strahovské 

zahradě s ohledem na vysokou zátěž turismu. Rada MČ Praha 1 přijala usnesení č. 

UR19_0945 a vzala na vědomí petici „Za zachování přirozené vegetace – vzrostlých stromů 

a keřů Petřína a za přísný zákaz nové zástavby na Petříně“, bere na vědomí usnesení KŽP 

ze dne 11.6.2019 k „Úpravám a výstavbě ve Strahovské a Lobkovické zahradě – úpravy 

Petřín“ . Rada MČP1 konstatovala, že záměr HMP realizovat projekt „Zázemí údržby a 

veřejné WC ve Velké Strahovské zahradě“ splňuje všechny náležitosti pro realizaci. Rada 

MČP1 také konstatovala, že je potřeba občany zapojovat do plánování projektů od samého 

začátku, což nebylo v případě projektu „Zázemí údržby a veřejné WC ve Velké Strahovské  

zahradě“ ze strany města dodrženo, neboť většina besed a setkání s občany proběhla až 

těsně před fází realizace. MČ Praha 1 požaduje od HMP u všech významných projektů 

zapojovat občany. Rada MČP1 nesouhlasí se znovuobnovením původního průchodu zdí do 

Velké strahovské zahrady z ulice Úvoz, jak bylo naplánováno v rámci projektu a to 

z důvodu rizika nepřiměřeného zatížení parku turismem, který dosahuje či přesahuje limity 

udržitelnosti a působí negativně na život místních komunit.  

P. starosta Čižinský bude o tomto usnesení informovat HMP. Na petici bude odpovídat p. 

radní Kučera do 1.11.2019. Návrh odpovědi bude předložen Radě MČP1. 

Došlo k rozsáhlé diskuzi, každý z členů komise řekl svůj názor. P. Berdych konstatoval, že 

došlo k chybě a Rada MČP1 měla zasáhnout již dávno. Paní Kabelová a paní Talacko 

informovaly o všech jednáních, která probíhala na MHMP. Většina členů komise souhlasila 

s vybudováním WC a zázemí s možnými stavebními úpravy (zmenšení stavby). P. Smrž 

navrhl vybudovat zelenou střechu a porost zdí. Předseda Vích navrhl vzhledem k tomu, že 

v blízkosti stavby je pítko s lavičkami, nerealizovat odpočinkovou terasu s terénními 

schody. Paní Valentová sdělila, že zázemí bude sloužit společnosti Vojanovy sady s.r.o. a 

Lesy hl.m. Prahy. Došlo k pokácení 1 staré hrušně a k vykácení lísek. Dle projektu budou 

v budoucnu 3 jabloně přesazeny. 

Do diskuze se také přihlásily občanky Prahy 1  - Romana Ertlová, Lucie Crocro, Petra 

Petioká, které informovaly o petici, svých návrzích, připomínkách a podnětech k projektu 

a žádají Městskou část Praha 1, aby HMP projekt zrušila. Do diskuze se přihlásila paní 

Titlbachová, která byla minulá volební období členkou KŽP, zmínila, že tento projekt byl již 

schválen předchozím vedením města. 

 

Usnesení: Komise pro životní prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1, aby požádala HMP, 

jako investora výstavby zázemí pro zahradnické služby a WC pro veřejnost ve Strahovské 

zahradě na Petříně, o změnu stavby před dokončením  zmenšením objemu  stavby, jejím 

větším zapojením do přírodního prostředí sadu a snížení dopadu stavby na životní prostředí 

(ozelenění, hospodaření s vodou, snížení energetické náročnosti atd.) 

 

Hlasování:  pro 7, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

Usnesení přijato. 

 

 

V 17:30 hodin, odchod p. Oliva. 
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5. Nový Jednací řád komisí Rady MČ P1 

 

Rada MČ Praha 1 schválila na svém jednání dne 16.9.2019 č. UR19_0866 nový Jednací řád 

komisí Rady MČ Praha 1. Komise vzala na vědomí Jednací řád komisí Rady MČ Praha 1. 

 

6. Akce v zeleni 

 

 Prevence dětem z.s. – kulturní akce „Zdobit může každý, zdobit bude každý“ pro 

veřejnost v termínu od 5. – 31.12.2019 v Loretánské zahradě. V rámci akce bude 

v zahradě umístěno podium, Ježíškova dílna (stan), umístění vánočních stromečků, 

stánky s občerstvením.  

 

Usnesení: Komise požaduje doplnění informací k množství stánků a specifikaci 

sortimentu prodeje do příštího jednání komise. 

 

Hlasování:  pro 6, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

Usnesení přijato. 

 

 MF reklama Praha, s.r.o. – pronájem pozemků za účelem umístění plakátovacího 

sloupku v parku na Klárově a v parku Holubička.  

 

Usnesení: Komise nesouhlasí s pronájmem pozemků za účelem umístění plakátovacího 

sloupku. 

 

Hlasování:  pro 6, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

Usnesení přijato. 

 

 

7. I. návrh rozpočtu pro Granty pro oblast životního prostředí a pro Oddělení 

životního prostředí MČ Praha na rok 2020 – I. návrh 

 

Celková částka v navrženém rozpočtu na příští rok činí 64 mil. Kč. 

Běžné výdaje 

Sběr a svoz komunálních odpadů, sběr a svoz ostatních odpadů, ostatní nakládání 

s odpady, ochrana druhů a stanovišť, drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup 

materiálu, studená voda, elektrická energie, konzultační, poradenské a právní služby, úklid 

PE, sáčky ke košům péče o zeleň, úklidy v zeleni, deratizace, dezinfekce ploch, zálivky, 

cesty v zeleni, černá reklama, ostatní služby, oprava a údržba závlahových zařízení a 

vodních prvků, oprava a údržba podzemních kontejnerů, oprava a údržba AP sloupků, 

zábran, plotů, opravy veřejných WC a havarijní oprava. V rámci rozpočtu je také počítáno 

s granty pro oblast životního prostředí v celkové výši 250tis. Kč. 

P. předseda informoval o plánu ozelenění střechy úřadu, řeší se z jakého rozpočtu bude 

financováno. Park Klárov – již platný projekt – veřejná zakázka – úprava cest – mozaiková 

dlažba – arch. Sendler. V jednání je také nadstandartní péče Čelakovského sadech.  

P. Kučera chce také do návrhu rozpočtu začlenit položku na péči o stromy TSK, nyní 

v jednání (1 – 2 mil. Kč).  

P. Berdych požadoval informace k chytrým košům a zda je možné navýšit četnosti vývozů 

odpadkových košů a posudky na stromy, položka Černá reklama. P. radní Kučera nyní dělá 

průzkum, zda se chytré koše finančně vyplatí, vývozy v parcích jsou nyní na 4krát denně, 

což je dostačující. Odstraňování černé reklamy – odstraňování letáků z lamp veř. osvětlení 

atd. Členové komise také navrhují navýšení položky na pasportizaci zeleně. 

Harmonogram: 
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2N návrh rozpočtu do 22.10.2019, blokace do 31.10.2019. Zveřejnění návrhů rozpočtů a 

střednědobých výhledů příspěvkových organizací zřízených MČ Prah 1 na úřední desce 

8.11.2019. Pracovní jednání ZMČ P1 k návrhu rozpočtu 45. nebo 46. týden. 3N návrh 

zpracování změn z pracovního jednání aktuálně 22.11.2019. Projednání v Radě MČP1 

26.11.2019, zveřejnění na úřední desce 15 dní před Zastupitelstvem MČP1, zastupitelé 

poklady k dispozici 10 dní před jednáním Zastupitelstva. Schválení rozpočtu na zasedání 

Zastupitelstva MČ P1 v prosinci 2019 je podmíněno předchozím schválením rozpočtu 

Hlavního města Prahy. 

 

Usnesení: Komise navrhuje navýšení rozpočtové položky na pasport zeleně a péči o zeleň. 

 

Hlasování:  pro 6, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

Usnesení přijato. 

 

 

8. Vstup před Základní školou Curie: provedení zeleného/herního prostoru mezi 

ZŠ Curieových a hotelem Prezident 

 

Paní Kabelová informovala členy komise o volném prostoru před ZŠ Curieových, je zde 

betonová plocha, na které jsou umístěny betonové květináče. Stávají se z nich spíše 

odpadkové koše, na prostranství parkují auta a jejich pojezd po ploše je setrvalým 

nebezpečím pro pobíhající děti.  Paní Kabelová přednesla požadavek odboru školství MČ 

Praha 1 na úpravu a zpříjemnění prostoru tak, aby byl bezpečný a vhodný pro pohyb dětí 

před školou. Pozemek je HMP, proto je nutné požádat Radu MČ Praha 1 nebo vedení MČ 

Praha 1, aby ve věci zahájila jednání s HMP. Odbor školství MČ Praha 1 má záměr prostor 

mezi ZŠ a hotelem Diplomat zkultivovat v maximální možné míře realizací zeleně, 

výsadbou stromů, popřípadě osazením herních prvků a odpočinkových míst a to při 

zachování prostupnosti tímto územím. 

 

Usnesení: Komise pro životní prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1, aby požádala HMP o 

urbanistickou studii prostoru nám. Curieových a aby prostřednictvím oddělení participace 

a otevřené radnice do přípravy úprav tohoto prostoru zapojila místní obyvatele, zejména 

vedení základní školy, žáky  a jejich  rodiče. 

 

Hlasování:  pro 6, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

Usnesení přijato. 

 

Zapsala:  Kateřina Melzerová, tajemnice komise, zapsáno dne 14.10.2019 

Ověřila:  Jana Kabelová, místopředsedkyně komise, ověřeno dne 17.10.2019, v.r. 

Potvrdil:  Tomáš Vích, předseda komise, potvrzeno dne 17.10.2019, v.r. 

Dne: 17.10.2019       

 

 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 12. 11. 2019 v 16,00 hodin v zasedací 

místnosti Úřad MČ Praha 1, č. dv. 201, 2. patro.  

 


