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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2019/5 

 

 

Datum jednání 11.06.2019 

(začátek 16:00 konec 18:45) 

 

Přítomni: 

 

Tomáš Vích, Jana Kabelová, Valerie Clare Talacko,   

Michaela Valentová, Antonín Berdych, Michal Kučera, Tomáš Vojtíšek 

  Hana Váňová, Kateřina Melzerová 

 

Nepřítomni:  

 

Omluveni: Tomáš Oliva, Milan Smrž 

 

Hosté: Jessika Hoffmaisterová, Lucie Crocro, Helena Zahrádecká, Romana Ertlová,  

p. starosta Pavel Čižinský, p. radní Petr Kučera 

 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení komise, schválení programu 

2. Schválení zápisu 

3. Akce v zeleni 

4. Úprava a výstavba ve Strahovské a Lobkovické zahradě  

5. Plavební komora Praha – Staré Město 

6. Různé 

 

 

1. Zahájení komise, schválení programu 

 

Komise souhlasila s účastí veřejnosti na jednání komise. Jednání komise zahájila paní 

místopředsedkyně v zastoupení nepřítomného pana předsedy. Paní místopředsedkyně 

navrhuje předsunutí bodu 5. k plavební komoře, před bod 4. z důvodu nepřítomnosti p. 

předsedy. 

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

  

2. Schválení zápisu 

Komise schválila zápis z minulého jednání komise bez připomínek. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, hlasování se zdrželo 0 
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3. Akce v zeleni 

 Signal productions s.r.o. – konání akce „Signal festival 2019“ 

Místo – Kampa, Vojanovy sady, Nosticova zahrada, park Lannova – umístění 

světelných instalací 

Termín – 8. – 14.10.2019 (včetně instalace, likvidac, konání akce 10. – 13.10.2019) 

 

Hlasování:  pro 5, proti 1, hlasování se zdrželo 0 

 

Komise souhlasila s konáním akce. 

 

 

4. Plavební komora Praha – Staré Město 

 

Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí, odd. vodního hospodářství zaslalo na 

Městskou část Praha 1 oznámení k pokračování řízení, výzvu k seznámení se s poklady pro 

rozhodnutí k povolení stavby vodního díla „Plavební komora Praha – Staré Město. Je možné 

se seznámit s podklady společného řízení a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí 

nejpozději do 28.06.2019. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci. 

 

Komise doporučuje Radě MČ vydat nesouhlasné stanovisko k výstavbě plavební komory 

zejména z následujících důvodů: 

 

- Nová plavební komora posílí rozvoj především lodní turistické dopravy, která již 

dnes v centru Prahy přesahuje únosnou mez. 

- Bezpečnost plavby v dopravně zatížené Vltavě je problematická už dnes, nárůst 

dopravy je ohrožením bezpečnosti provozu zejména pro malá plavidla. 

- Špatný technický stav provozovaných lodí, které neprocházejí technickou 

kontrolou, je významným zdrojem znečištění řeky, ovzduší a hluku. 

- Vypouštění splašků vytékajících do Vltavy v centru Prahy z lodí není dostatečně 

řešeno. 

- Množství emisí způsobené špatným technickým stavem a množstvím lodí se po 

plánovaném nárůstu kapacity lodní dopravy ještě výrazněji promítne do života 

a zdraví místních obyvatel. 

- Velké lodě s party programem jsou významným zdrojem hluku v okolí řeky. 

- Zdrojem hluku jsou turisté i po vystoupení z lodi, např. když 200 opilých lidí 

vstoupí do ulic. 

 

Komise doporučuje vedení Městské části Praha 1 otevřít jednání s HMP, Ministerstvem 

dopravy ČR, Ředitelstvím vodních cest ČR, Povodím Vltavy, projektantem vodního díla. Je 

potřeba, aby instituce, které mají zájem na výstavbě PK otevřeně projednali s vedením MČ 

a HMP negativní dopady takto významné stavby s investičním nákladem cca 1 miliarda Kč. 

Nejedná se jen o samotný provoz PK, ale i o zátěž způsobenou výstavbou a finálním 

zvýšením provozu na řece a jejím širším okolí v centru Prahy. 

 

 

Hlasování:  pro 7, proti 0, hlasování se zdrželo 0 (p. Vích příchod 16:25 hod) 

 

 

5. Úprava a výstavba ve Strahovské a Lobkovické zahradě – úpravy Petřín 

 

K tomuto bodu dnes byla promítána prezentace „Velká strahovská zahrada“, která byla 

vytvořena architektonickým ateliérem AND, spol. s r.o. , Ing.arch. Jaromír Kosnar, 
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Ing.arch. Ondřej Smolík, pro MHMP. Jedná se především o revitalizaci svahu pod cestou 

Raoula Wallenberga, revitalizaci a zpřístupnění vinice a dále výstavbu zázemí zahradní 

údržby a veřejné WC. Proběhla velmi rozsáhlá diskuze, v rámci které vystoupila také 

předsedkyně spolku Petřínská iniciativa MgA Jessika Hoffmeisterová, která předala žádost 

p. předsedovi o zamezení stavebních úprav na Petříně oddělením péče o zeleň MHMP, se 

kterými toto sdružení naprosto nesouhlasí a vyžaduje od MČ Praha 1 zastavení všech prací. 

P. předseda písemně odpoví. 

 

1. navržené usnesení p. Berdychem:  

 

Komise životního prostředí žádá Radu MČ Praha 1, aby jednala s MHMP a zastavila úpravy 

v oblasti Petřína. Změny by měly být důkladněji prodiskutovány a měl by být  brát větší 

zřetel na ochranu vzácných druhů živočichů z důvodu nadměrného cestovního ruchu. 

 

Hlasování:  pro 3, proti 0, hlasování se zdrželo 3 

 

Usnesení nebylo nepřijato. 

 

2. navržené usnesení p. předsedou: 

Komise doporučuje radě MČ vyzvat Odbor životního prostředí MHMP k citlivějšímu přístupu 

k údržbě porostů, k organizování soustavné participace plánovaných záměrů a 

realizovaných zásahů s veřejností, a k minimalizaci a etapizaci rozsahu potřebných 

sadových úprav. 

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

 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. navržené usnesení p. předsedou: 

Komise souhlasí s revitalizací svahu a zprůchodněním paralelní štěrkotravnaté cesty pod 

promenádou Raoula Wallenberga včetně revitalizace a zpřístupnění vinice ve Velké 

strahovské zahradě a napojení novými schody do ulice Úvoz. 

Hlasování:  pro 2, proti 3, hlasování se zdrželo 1 

 

Usnesení nebylo přijato. 

 

4. navržené usnesení p. předsedou: 

Komise má výhrady k výstavbě zázemí zahradní údržby a veřejného WC ve Velké 

strahovské zahradě. 

Hlasování:  pro 3, proti 1, hlasování se zdrželo 2 

 

Usnesení nebylo přijato. 
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6. Různé 

 

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 10. 9. 2019 v 16,00 hodin v Galerii 1, 

Štěpánská 47, Praha 1.  

 


