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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2019/3 

 

 

Datum jednání 09.04.2019 

(začátek 16:00 konec 19:00) 

 

Přítomni: 

 

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

Tomáš Oliva (příchod v 17.00 hod.), Michaela Valentová, Milan Smrž, Antonín Berdych,  

  Hana Váňová, Kateřina Melzerová 

 

Nepřítomni:  

 

Omluveni: Tomáš Konečný 

 

Hosté:  Petr Kučera, paní Ertlová, pan Čep 

 

 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení komise, schválení zápisu 

2. Akce v zeleni 

3. Umístění pisoárů před budovou Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech 

4. Plavební komora, revokace usnesení 

5. Energetický management 

6. Energetická rekonstrukce administrativních budov MČ Praha 1 

7. 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. 

Na jednání komise se dostavili z řad veřejnosti dva občané, p. Čep  a paní Ertlová ze 

skupiny Zachraňme Petřín před betonem a to ohledně plánovaných úprav Petřína. Žádají 

členy komise o schůzku na Petříně a možnost zasáhnout proti celé akci. Navrhnou termín 

setkání na Petříně za účasti zástupkyně OOP MHMP paní Češkové a pošlou tajemnici 

komise. 

Hlasování:  pro 7, proti 1, hlasování se zdrželo 0 

 

Komise souhlasila s účastí hostů pouze v rámci informování o akci Zachraňme Petřín před 

betonem a vzala na vědomí konání setkání na Petříně k vyjasnění situace.  
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2. Akce v zeleni 

  

 Spolek Žlutý karavan – konání kulturních a sousedských setkání 

Místo – Klárov – umístění stanu cca 187 m2, v rámci kterého bude umístěn karavan, 

občerstvovací bar a podium 

Termín – 8.5.–13.5.2019 (včetně předání pozemku, konání akcí a vrácení pozemku) 

 

Hlasování:  pro 0, proti 6, hlasování se zdrželo 2 

 

Komise nesouhlasila s konáním akce. 

 

 Post Bellum, o.p.s. – výstava k 30.výročí událostí na Německém velvyslanectví 

v Praze v roce 1989 

Místo – Kampa – umístění 10 ks oboustranných výstavních panelů a jedné výstavní 

věže 

Termín – 16.9. – 14.10.2019 

 

Hlasování:  pro 8, proti 0, hlasování se zdrželo  0 

 

Komise souhlasila s konáním výstavy. 

 Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan – tradiční akce „Malostranské 

čarodějnice 2019“ 

Místo – Kampa – za účasti MP hl.m. Prahy, Sdružení výtvarníků Karlova mostu a 

Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 se bude konat tradiční akce – pálení čarodějnic 

+ doprovodný program pro děti i dospělí 

Místo – Kampa 

Termín – 30.4. – 1.5.2019 

Hlasování:  pro 8, proti 0, hlasování se zdrželo  0 

 

Komise souhlasila s konáním akce. 

 

 Stance Communications – akce pro diabetiky 

Místo – Kampa – umístění informačního stánku a cvičení jógy 

Termín – 2.6.2019 

 

Hlasování:  pro 8, proti 0, hlasování se zdrželo  0 

 

Komise souhlasila s konáním akce. 

 

 SCULPTURE LINE s.r.o. – umístění uměleckého díla v rámci projektu Sculpture 

Line 

Místo – park Staroměstské nám. – umístění plastiky „King Kong Balls“ 

Termín – 6.5. – 15.10.2019 

 

Hlasování:  pro 3, proti 3, hlasování se zdrželo  3 (příchod p. Oliva) 

 

Komise nesouhlasila s umístěním uměleckého díla. 

 

 Dominik Mahler – umístění mobilního zařízení k prodeji zmrzliny 

Místo – parková cesta na Slovanském ostrově 

Termín – 1.5. – 30.9.2019 

Hlasování:  pro 8, proti 0, hlasování se zdrželo  1 

 

Komise souhlasila s umístěním mobilního zařízení. 
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 UNIPA – akce „Piknik s porodními asistentkami“ 

Místo – Kampa – umístění informačního stánku, setkání porodních asistentek s rodiči 

a dětmi 

Termín – 3.5.2019 

 

Hlasování:  pro 8, proti 0, hlasování se zdrželo  1 

 

Komise souhlasila s konáním akce. 

 

 FILM MAKERS s.r.o. – filmové natáčení 

Místo – Slovanský ostrov – filmové natáčení a umístění dekorace v trávě na severní 

části ostrova  

Termín – 22.4.2019 

 

Hlasování:  pro 0, proti 7, hlasování se zdrželo  2 

 

Komise nesouhlasila s natáčením a umístěním dekorace v trávě z důvodu  

 Velikonočního pondělí a možného poničení travnatých ploch, které jsou po  

 revitalizaci. 

 

 Riot company s.r.o. – pořádání kulturních a volnočasových aktivit, provoz kavárny 

Místo – asfaltová plocha ve Vrchlického sadech (roh ulic Wilsonova a Pol.vězňů) – 

umístění kavárny, podia, WC a skladu  

Termín – 15.5. – 31.12.2019 

 

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

 

Komise souhlasila s umístěním záboru. 

 

 

3. Umístění pisoárů před budovou Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech 

 

O zařazení tohoto bodu na jednání komise požádal pan Antonín Berdych.  Zastává názor, 

že stávající umístění pisoárů přímo před budovou Hlavního nádraží je nevhodné. Navrhuje 

vyjednat využívání veřejných toalet přímo v budově nádraží. 

P. radní Kučera vysvětlil členům komise důvody tohoto opatření a umístění pisoárů, které 

má zabránit znečišťování okolí nádraží a uhynutí stromů. Toto řešení je pouze dočasné, jde 

o zkušební provoz na 2 měsíce. Zatím lze konstatovat, že pisoáry plní svou funkci, firma 

pisoáry vyváží každý den a v ceně pronájmu je i čištění. Umístění pisoárů bylo velmi složité 

určit, neboť musí být postaveny na zpevněném a rovném povrchu. Do budoucna se plánuje 

zadat projekt v rámci revitalizace celého parku po definitivním určení průběhu tramvajové 

trasy, která parkem povede.  

Není ani možné umístit okolo jakoukoliv zástěnu, vše musí být nepřemístitelné. Vše co je 

na pevno umístěno do země se musí projednat s památkáři. 

 

Komise považuje současné umístění pisoárů před budovou Hlavního nádraží za nevhodné 

a žádá v rámci dočasných řešení o jiný přístup. 

 

Hlasování:  pro 6, proti 3, hlasování se zdrželo  0 
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4. Plavební komora 

 

Členové komise se seznámili s usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR16_0765 ze dne 

15.6.2016 a s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ16_0279 ze dne 21.6.2016 

k řešení problematiky negativních dopadů způsobených zábavní pyrotechnikou v prostoru 

řečiště Vltavy a snížení negativních dopadů z přetížené lodní dopravy v okolí Karlova 

mostu. Původní „Memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci při řešení problematiky 

lodní dopravy a používání pyrotechnických výrobků v prostoru řečiště Vltavy, protékající 

územím Městské části Praha 1“, schválené zastupitelstvem v roce 2016 bylo překonáno 

stanoviskem MČ Praha 1 ke stavebnímu řízení (společné řízení), zaslaném na Vodoprávní 

odbor MHMP 2.1.2019. Spolu s námitkami ze strany MČ Praha 1 se s negativním 

stanoviskem k záměru vyjádřila i MČ Praha 5 a IPR. 

 

Komise doporučuje Radě MČ Praha 1 a Zastupitelstvu MČ Praha 1 revokovat usnesení  

č. UR16_0765 ze dne 15.6.2016 a usnesení č. UZ16_0279 ze dne 21.6.2016. 

 

Hlasování:  pro 7, proti 1, hlasování se zdrželo  0, nehlasoval  1 

 

 

 

5. Energetický management 

 

P. radní Kučera představil na dnešním jednání vizi Městské části Praha 1 zapojit se aktivit 

Sdružení energetických manažerů měst a obcí. Navrhuje přechod na čistší zdroje elektrické 

energie z obnovitelných zdrojů. MČ Praha 1 má značné rezervy na poli energetických úspor, 

proto navrhuje zřízení odborné funkce energetického manažera, který zmapuje stávající 

stav chodu úřadu a bude zodpovědný za nastavení a realizaci energetických úspor. Je 

zapotřebí vytvořit energetický audit – energetické štítky všech budov ve vlastnictví a 

správě MČ Praha 1. 

 

Komise doporučuje Radě MČ Praha 1 provést energetický audit všech budov v majetku a 

ve správě MČ Praha 1. 

 

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

 

 

6. Energetická rekonstrukce administrativních budov MČ Praha 1 

 

P. Smrž předložil ideový návrh řešení energetické rekonstrukce budov MČ Praha 1, který 

navrhuje celkovou energetickou sanaci a obecná úsporná opatření, (snížení spotřeby plynu, 

elektřiny, akumulace tepelné energie). Materiál se týká předchozího bodu. Všichni členové 

se s materiálem seznámili. 

 

Komise doporučuje Radě MČ Praha 1, aby do zadávacích podmínek rekonstrukce všech 

budov v majetku či správě MČ Praha 1 byly promítnuty požadavky minimalizace spotřeby 

energií, přechod k energeticky pasivním domům a byly zváženy možnosti demonstrace 

modelových, energeticky úsporných řešení. 

 

Hlasování:  pro 7, proti 0, hlasování se zdrželo  0 (2 členové odchod 18:30 hod.) 

 

 

 

 

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

Ověřovatel: Jana Kabelová, v.r.: __________________ 



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.  

 

5 

 

Dne: ___________          

 

    

 

 Tomáš Vích, v.r.                                                                              

 předseda komise 

 

 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 14. 5. 2019 v 16,00 hodin v Galerii 1, 

Štěpánská 47, Praha 1.  

 

 

 

 

 

 

  


