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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2020/1 

 

 

Datum jednání 08.09.2020 

(začátek 16:00 konec 17:15) 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Antonín Berdych, Petr Kučera, Valerie Clare Talacko, Jiří Petrák, Olga Krahulcová, Pavel 

Řeháček, Lenka Pavlíková, Kateřina Melzerová 

 

 

Nepřítomni:  

 

Omluveni:  

 

Tomáš Oliva, Lukáš Vesecký 

 

Hosté: Zdeněk Krenk (vedoucí odd. živ.prostředí ÚMČP1, Richard Bureš (radní MČ P1) 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, představení členů komise 

2. Statut KŽP 

3. Termíny KŽP 

4. Návrh postupu pro pořízení celkové koncepce vrchu Petřín 

5. Různé 

6. Informace k výměně jabloní ve Františkánské zahradě 

 

 

1. Zahájení komise, představení členů komise 

 

P. místopředseda Berdych v zastoupení zahájil první jednání komise pro životního 

prostředí, která se sešla po výměně politické prezentace Městské části Praha 1. Z důvodu 

mimořádných opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 nebylo na místě 

svolávat komisi. Všichni přítomní se představili. P. místopředseda požádal o návrh 

ověřovatele, přihlásila se paní Lenka Pavlíková. 
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2. Statut KŽP 

 

Členům komise byl rozeslán Statut KŽP k možným připomínkám, nikdo z členů nevznesl 

návrh na úpravu, proto bude postoupen Statut Radě MČ Praha 1 v navržené verzi. Tento 

Statut byl vytvořen předchozími členy komise. Rada MČ Praha 1 vezme na vědomí Statut, 

který byl již Radou schválen. 

 

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

3. Termíny KŽP 

 

Další jednání komise bude v následujících termínech: 

 

6.10., 3.11., 1.12.2020 

 

4. Návrh postupu pro pořízení celkové koncepce vrchu Petřín 

 

Slova se ujal p. Krenk, vedoucí odd. životního prostředí, který informoval o založení 

odborné pracovní skupiny pro Petřín. Tato skupina čítá cca 35 lidí (zástupci MHMP, IPR, 

památková péče, odborníci z řad Botanického ústavu, sociální antropoložka, architekti, 

ekologové, zástupci ÚMČP1 a MČ Praha 5 atd.). Pracovní skupina byla založena z důvodu 

pořízení celkové koncepční studie vrchu Petřín. Celá koncepce umožní MHMP, městským 

částem P1 a P5, místním aktérům a veřejnosti přistupovat k území koncepčně, se 

vzájemným porozuměním a s vědomím jasných očekávání a cílů. Bude vznikat proces 

participace. Koncepci připraví IPR Praha a bude v nejbližší době projednán v pracovní 

skupině Petřín. Ing. Krenk informoval o jednom z návrhů skupiny, a to přesunu dětského 

hřiště u Amerického velvyslanectví. Do příští komise podá P. radní Bureš bližší informace 

k případnému souvisejícímu odsvěření pozemků atd. V nejbližší době je nutné dořešit 

zajištění vodního režimu Petřína a s tím související oprava štoly na Nebozízku, kde dojde 

k vytvoření vodních nádrží. Proběhla, do této chvíle, pouze celková rekonstrukce parku u 

rozhledny včetně opravy kaple Božího hrobu či postupně dochází k obnově sadových úprav. 

P. radní Bureš vyjednává rovněž spolupráci s Americkým velvyslanectvím v rámci již 

probíhající rekonstrukce. Proběhla diskuze s dotazy k Ing. Krenkovi, který na vše 

odpověděl každému tázanému. Ing. Krenk bude na komisi vždy informovat o nových 

poznatcích a krocích z pracovní skupiny pro Petřín. 

 

5. Různé 

 

P. radní Bureš požádal o přesun bodu Různé kvůli dřívějšímu odchodu z komise. Informoval 

o realizaci parku Cihelná, která se v tuto chvíli soutěží. Navrhl, že na příští jednání zajistí 

celý projekt, který bude předveden na projekci. 

P. Kučera chtěl vědět, jak je daleko oprava zdi mezi Lichtenštejnským palácem a Sovovými 

mlýny v parku Kampa. P. Bureš odpověděl, že bude v nejbližší době opraveno, ale přilehlá 

část parku (Odkolkovská zahrada) se nebude upravovat. 

P. Krenk informoval o prvním návrhu rozpočtu na dotace v oblasti životního prostředí. 

Návrh finančních příspěvků bude navržen na rok 2021 ve výši 250tis. Návrh rozpočtu OŽP 

na rok 2021 bude přeložen komisi na příští jednání. 
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6. Informace k výměně jabloní ve Františkánské zahradě 

 

Ing. Krenk informoval členy komise o výměně ovocných stromů. Ve Františkánské zahradě 

je 18 ovocných stromů – staré odrůdy, které jsou na konci životnosti, 10 stromů se bude 

vyměňovat, souhlas památkářů se nyní řeší, stromy budou vyměněny během 2 měsíců, 

jde o větší stromy z české školky. 

Komise bere na vědomí a doporučuje informovat občany Prahy 1 ve sdělovacích 

prostředcích ÚMČ P1. 

V Praze dne 10.09.2020 

Zapsala:  Kateřina Melzerová, tajemnice komise …………………………………………….. 

 

Ověřila:  Lenka Pavlíková  podpis, datum…….……………………………………………. 

 

Potvrdil:  Antonín Berdych, místopředseda komise  

podpis, datum………………………………………………….. 

          

 

 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 6.10.2020 v 16,00 hodin zasedací 

místnosti v přízemí úřadu.  

 


