
Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v 

souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou.  

 

1 

 

 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2019/2 

 

 

Datum jednání 12.03.2019 

(začátek 16:00 konec 18:30) 

 

Přítomni: 

 

Tomáš Vích, Jana Kabelová, Michal Kučera, Valerie Clare Talacko, Tomáš Vojtíšek,  

Tomáš Oliva, Michaela Valentová, Milan Smrž, Antonín Berdych,  

  Hana Váňová, Kateřina Melzerová 

 

Nepřítomni:  

 

Omluveni: Tomáš Konečný, Zdeněk Tesařík 

 

Hosté:  Petr Kučera 

 

 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení komise, schválení zápisu 

2. Statut Komise pro životní prostředí, návrh Jednacího řádu 

3. Dotační program MČ P1 v oblasti živ.prostředí – termíny otevírání obálek, hodnocení 

žádostí 

4. Akce v zeleni 

5. Přesazování stromů v rámci revitalizace Václavského náměstí 

6. Různé 

 

 

1. Zahájení jednání, schválení zápisu 

Předseda komise pan Tomáš Vích zahájil jednání komise, zeptal se, zda má někdo z členů 

připomínky k zápisu z minulé komise. Nikdo z přítomných neměl k zápisu připomínky. 

Úkol trvá. Každý členů komise zašle tajemnici komise stručný medajlonek  (CV), který 

bude k dispozici pouze členům komise a bude uložen u p. předsedy. 

 

2. Statut Komise pro životní prostředí 

 

Členové komise se seznámili se Statutem, který byl p. předsedou upraven. Návrh na 

úpravu bodu 2. v čl. I – doplnit: k monitorování stavu životního prostředí, k adaptaci a 

mitigaci na změnu klimatu…. 

 

 

Hlasování:  pro 9, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

 

 

Komise pro životní prostředí schvaluje návrh nového Statutu komise. 
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3. Dotační program v oblasti živ. prostředí pro rok 2019 – termíny otevírání 

obálek a hodnocení žádostí 

 

Termín otevírání obálek byl stanoven na 11.4.2019 ve 14:30 hod. v kanceláři ved.odboru 

RNDr. Váňové, č. dv. 420, 4. patro. Zúčastní se p. Vích a paní Kabelová (náhradníci pí. 

Valentová, p. Kučera). Všichni budou ještě před jednáním obvoláni. 

 

Termín hodnocení došlých žádostí byl stanoven na 18.4.2019 ve 14:00 hod. v kanceláři 

ved.odboru RNDr. Váňové, č. dv. 420, 4. patro. Zúčastní se p. Berdych, p. Kučera, p. Smrž 

(náhradníci pí. Talacko, p. Oliva) 

 

 

4. Akce v zeleni 

 

 Jan Bradáč – folklórní festival stavění máje 

Místo – park na Kampě – tématické divadelně taneční vystoupení během akce, 

doprovodný workshop, hudební program, ochutnávka lidových jarních pokrmů, 

zdobení a umístění máje 

Termín – 5.5.2019 

 

    Hlasování:  pro 9, proti 0, hlasování se zdrželo  0 

 

Komise souhlasila s konáním akce za předpokladu bezpečného statického zajištění 

májky.          

 

 Institut umění – Divadelní ústav – Pražské Quadriennale – finská národní 

expozice „Mindscapes Landscapes“ 

Místo – Slovanský ostrov – umístění stanu 3x3m na zpevněné ploše, sloužící jako 

temná komora a prostor pro 8 diváků. V okolí stanu bude probíhat performance, 

která  čítá celkem 5 umělců. 

Termín – 7.- 12.6. 2019 

 

 Hlasování:  pro 9, proti 0, hlasování se zdrželo  0 

 

Komise souhlasila s konáním akce. 

 

 Bruncvík, z.s. –  festival českých chlapeckých sborů s doprovodným hudebně 

interaktivním programem 

 Místo – park Kampa – Během akce budou probíhat společné hry účastníků a i pro 

veřejnost – hudební a výtvarné dílny u stanovišť. Po celou dobu akce budou 

vystupovat chlapecké sbory na podiu.  

Termín – 1.6. 2019 

 

 Hlasování:  pro 9, proti 0, hlasování se zdrželo 0  

 Komise souhlasila s konáním akce. 

 

 ICEJ – veřejná akce „Kulturou proti antisemitismu“ 

Místo – park na náměstí Jana Palacha – v rámci akce zde bude umístěna 

reprosoustava a hudebníci, technické zázemí.  

Termín – 20.4. 2019 

 

Hlasování:  pro 9, proti 0, hlasování se zdrželo  0  

 

Komise souhlasila s konáním akce. 
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 Prague Triathlon Team z.s. – sportovní akce – triatlon 

Místo – park na náměstí Jana Palacha – umístění stánku zvukaře, na výduchu garáží 

bude prostor pro vyhlášení vítězů 

Termín – 14.7.2019 

 

Hlasování:  pro 5, proti 4, hlasování se zdrželo  0 

 

Členové komise nepřijali stanovisko ke konání akce. Zároveň vyzývá Radu MČ Praha 

1, aby zvážila snížení počtu těchto akcí na Praze 1. 

 

Komise pro životní prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1, aby ve 

spolupráci s Radou hlavního města Praha koordinovala počet, rozsah a 

umístění masových akcí v ulicích Prahy, s cílem omezit množství jejich 

konání na území Městské části Praha 1. 

 

Hlasování:  pro 9, proti 0, hlasování se zdrželo  0 

 

 

 Za sklem o.s. – akce „Mezinárodní den porozumění autismu“ 

Místo – Střelecký ostrov -  v rámci akce bude v parku umístěny dva informační a 

osvětové stánky a jeden stánek bude sloužit dětem jako interaktivní koutek. 

Termín – 14.4.2019 

 

Hlasování:  pro 9, proti 0, hlasování se zdrželo  0 

 

Komise souhlasí s konáním akce. 

 

 

 WonderFest s.r.o. – akce „ASIA FEST 2019“ 

Místo – Střelecký ostrov – v rámci kulturní akce je cílem projektu zvýšit povědomí 

české společnosti o asijské kultuře, ukázky asijských sportů, řemesel, ochutnávky 

pokrmů, moderovaný program na podiu + koncert, umístění 20 stánků. Žadatel 

požaduje uzavřít ostrov, bude vybírat vstupné. 

 

Členové komise konstatovali, že se jedná spíše o komerční akci a tyto akce do parku 

nepatří.  

 

Hlasování:  pro 1, proti 7, hlasování se zdrželo  1 

 

 Komise nesouhlasila s konáním akce. 

5. Přesazování stromů v rámci revitalizace Václavského náměstí 

 

P. předseda informoval členy komise o plánovaném přesazení 26 stromů z Václavského 

náměstí na Štvanici. Paní Váňová informovala o celém stavu kolem revitalizace 

Václavského náměstí. Dle informací vedoucího Stavebního odboru bude do konce dubna 

ukončena veškerá stavební práce. Stavební povolení nadále platí. Městská část Praha 1 

vyjednává s Hlavním městem Praha o novém územním rozhodnutí, kde se budou také řešit 

stromy. Do projektu se zapracovává tramvajové těleso. V dolní části by měly být tři řady 

platanů – vhodná by byla etapizovaná předsadba. 

 

          Hlasování:  pro 8, proti 0, hlasování se zdrželo  0 (jeden člen odešel před 

jednáním) 

 

Komise doporučuje Radě MČ Praha 1, aby byla dodržena postupná etapizace tak, 

jak bylo navrženo v původním projektu, aby zůstaly stromy zachovány co nejdéle. 
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6. Různé 

 

 Paní Kabelová informovala členy komise o setkání místních občanů Prahy 1, o 

stížnostech na hlučné akce na Praze 1 a žádá o zrušení akcí na Střeleckém ostrově,  

dále aby byl ostrov přístupný tak jak před rekonstrukcí, nebyl uzavírán na noc atd. 

 P. radní Kučera vyjednává s Malostranskou besedou (dále MB) podmínky pronájmu 

Střeleckého ostrova na letošní rok. Opce s MB je uzavřena do roku 2020. V letošním 

roce nebude v programu MB tolik večerních koncertů, které bývají hlučnější.  

Zavírání ostrova a ostraha na ostrově je opodstatněné, z důvodu kladné 

rekonstrukce celého ostrova je nutné dohlížet na návštěvníky parku, hlídat herní 

prvky. Na ostrov by se v nočních hodinách stahovali opilí turisté atd. Konzumace 

alkoholu v rámci kulturních akcí je povolena, jinak je dle vyhlášky a návštěvního 

řádu, zakázána. 

 Paní Kabelová – stížnost na svoz odpadu v nočních či ranních hodinách. Vysvětlila 

dr. Váňová, jedná se o různé svozové společnosti, z důvodu průjezdnosti centrem 

není možné vyvážet přes den.  

 P. Oliva – oprava cesty přes park na Klárově. Dr. Váňová informovala, že každoročně 

předkládá do rozpočtu MČ Praha 1 návrh na revitalizaci zbylé části parku, je 

v kompetenci Oddělení investic MČ P1.  

 

 

Zapsala: Kateřina Melzerová, tajemnice komise, v.r. 

Ověřovatel: Jana Kabelová, v. r.: __________________ 

Dne: ___________          

 

    

 

 Tomáš Vích, v. r.                                                                             

 předseda komise 

 

 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 9.4.2019 v 16,00 hodin v Galerii 1, 

Štěpánská 47, Praha 1.  

 


