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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2020/2 

 

 

Datum jednání 06.10.2020 

(začátek 16:00 konec 17:10) 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Tomáš Oliva, Antonín Berdych, Petr Kučera, Valerie Clare Talacko, Jiří Petrák,  

Olga Krahulcová, Pavel Řeháček, Lenka Pavlíková, Kateřina Melzerová 

 

 

Nepřítomni:  

 

Omluveni:  

 

Lukáš Vesecký 

 

Hosté: Zdeněk Krenk (vedoucí odd. živ.prostředí ÚMČP1 

 

 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

2. I. návrh rozpočtu MČ Praha 1 – oblast živ. prostředí, granty 

3. Informace k Růžovému sadu - Petřín 

4. Různé 

 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

 

P. předseda zahájil komisi, byl schválen předložený program jednání. Zápis z minulého 

jednání byl bez připomínek schválen. 

 

Komise souhlasí s předloženým programem a zápisem z jednání dne 8.9.2020. 

 

 

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

 

P. předseda požádal o návrh ověřovatele, byl určen pan Antonín Berdych. 
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2. I. návrh rozpočtu MČ Praha 1 – oblast živ. prostředí, granty 

 

Členům komise byl rozeslán I. návrh rozpočtu MČ Praha 1 k prostudování, s návrhem 

rozpočtu se všichni seznámili.  

Návrh rozpočtu pro rok 2021 je navržen o 1.500 tis. Kč nižší, než v letošním roce, celková 

částka je navržena ve výši 63 mil. Kč.  

Oproti letošnímu roku byla pokrácena položka na sběr a svoz komunálních odpadů, 

spotřeba studené vody, elektrická energie, konzultační, právní a poradenské služby, úklid 

PE, sáčky ke košům, péče o zeleň, ostatní služby, odstraňování černé reklamy, antigraffiti 

a havarijní opravy. Naopak byly navýšeny položky – nákup materiálu, ostraha, odemykání 

a zamykání parků a DH, opravy a údržba podzemních kontejnerů, opravy veřejných WC. 

Příští rok se neplánují květinové závěsy do ulic, peníze se využijí na nákup či opravu herních 

prvků, které je nutné vyměnit. Ostraha parků a dětských hřišť – připravuje se výběrové 

řízení – jednotná zakázka na všechny parky. Koše na psí exkrementy jsou v plánu na 

některých vytipovaných místech zrušit či přesunout, alespoň v počtu 50 ks, celkem je 270 

košů. Zároveň se změní doba jejich doplnění z každého 2. dne na každý třetí den. Papírové 

sáčky budou k dispozici na Úřadě MČ P1 pro občany Prahy 1. 

P. předseda se dotazoval, proč jsou v rozpočtu živ. prostředí veřejné toalety na 

Malostranském náměstí. Majetkově spadají Městské části Praha 1 a v rozpočtu jsou 

začleněny dlouhodobě. 

Granty pro oblast životního prostředí jsou ve stejné výši a to 250 tis. 

Rozpočet návrh investic: 

Dětské hřiště Za Haštalem – výměna herních prvků, nové povrchy 

Fitpark Lannova – výměna sportovních prvků, nové povrchy 

Františkánská zahrada – oprava zdí u kovaných vrat 

Střelecký ostrov – vydláždění cesty kolem výtahu 

 

Rozpočet MČ P1 by se měl schvalovat 24.11.2020 v Radě MČ Praha 1, poté bude zveřejněn 

na úřední desce, na prosincovém Zastupitelstvu MČ Praha 1 by mělo dojít ke schválení 

rozpočtu. Schválení rozpočtu je ale podmíněno předchozím schválením rozpočtu MHMP. 

 

Komise souhlasí s I. návrhem rozpočtu MČ Praha 1 – oblast živ. prostředí, granty  

 

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

 

3. Informace k Růžovému sadu - Petřín 

 

Investorem celé realizace a obnovy Petřínských sadů je MHMP. Vykácení starých stromů 

již probíhá. Koncepce obnovy Petřína – během října dojde k setkání s občany – participace. 

Poté bude během listopadu připravena koncepce ke schválení.  

Komise žádá po schválení koncepce pozvat zástupce MHMP na jednání komise. 

 

Komise doporučuje zachovat „dětské hřiště“ a doporučuje případné rozšíření na pozemku 

MČ Praha 1. 

 

Hlasování:  pro 8, proti 0, hlasování se zdrželo 0 
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4. Různé 

 

a) Dopis – poškození platanu na adrese Klimentská 5 

Členům komise rozeslal p. Kučera dopis ohledně ohrožení památného platanu na adrese 

Klimentská 5 při stavbě bytového domu od p. Mandouse. 

Dne 6.4.2020 bylo Magistrátem hl.m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, odd. vydáno 

rozhodnutí , které povoluje společnosti KLIMENTSKÁ Residence s.r.o. výjimku pro památný 

strom „Platan v ulici Nové Mlýny“. Výjimku ze zákazu u památných stromů lze povolit 

v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírod nebo v zájmu 

ochrany přírody. Památný strom má vyhlášené ochranné pásmo ve tvaru kruh o poloměru 

14 m. Lze proto usuzovat, že zásahy do půdního povrchu v místech, kde lze spolehlivě 

vyloučit existenci kořenového systému. OCP MHMP stanovil ve výroku tohoto rozhodnutí 

podmínky zaměřené pro konkretizaci průběhu ochranných a pěstebních opatření, 

zaměřených na zachování a zlepšení růstových podmínek pro předmětný památný strom. 

Dále stanovil OCP MHMP podmínky z hlediska efektivní kontroly podmínek plnění tohoto 

rozhodnutí. Všechny tyto podmínky mají minimalizovat negativní vliv na památný strom. 

Dne 26.8.2020 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby polyfunkční dům 

s ohradní zdí, zpevněnými plochami a přípojkami inženýrských sítí pro společnost 

KLIMENTSKÁ Residence s.r.o.. Součástí toto rozhodnutí je i rozhodnutí o námitkách 

účastníků řízení v pokračujícím řízení p. Mandouse, které byly zamítnuty.  

Komise žádá OŽP ÚMČ P1 o výkon státní správy v oblasti kontroly památného stromu. 

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

 

Odchod. p. Kučery v 17:00 hodn. 

b) Informace o pozemku Vlašská – Americké velvyslanectví 

Společnost Montage Prague Holding s.r.o. (dále jen MPH) využívá pozemek č. parc. 950/1 

v katastru Malá Strana, kde se nachází dětské hřiště, oplocené plotem, podél kterého vede 

na pozemku nezpevněná cesta, přístupná z ulice Vlašská. Společnost MPH zajištuje 

stavební práce na budově Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. V rámci 

těchto stavebních prací je potřeba zajistit přístup těžké techniky a to přes nezpevněnou 

cestu nacházející se na pozemku MČP1. Společnost MPH dle návrhu zabezpečovacích prací 

a návrhu obnovy, byla oprávněna rozebrat pilíře vjezdové brány z důvodu průjezdu 

stavební techniky. Stavební dokumentace je schválena stavebních úřadem MČP1. Po 

skončení stavebních prací je společnost MPH povinna na základě Smlouvy o spolupráci č. 

2019/0138, ve znění dodatků 1 a 2 uvést pozemek do původního stavu na své vlastní 

náklady, a to nejpozději do 30.10.2020. Členům komise bude rozeslána anonymizovaná 

smlouva e-mailem. 

c) Dendrologické průzkumy stromů na Střeleckém ostrově 

P. předseda se informoval na stav stromů na Střeleckém ostrově.  

Vizuální kontrola stavu stromů probíhá průběžně během celého roku. Provádí ji, jak 

příslušná zahradnická firma, tak pracovníci oddělení životního prostředí. Pokud strom jeví 

na první pohled známky zhoršeného stavu, další kroky se konzultují s arboristy, kteří jsou 
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i soudními znalci v oboru. Ne vždy se ale zhoršený zdravotní stav projeví, tak že je to běžně 

rozpoznatelné ze země. Nechávat zpracovávat na každý strom podrobný znalecký posudek 

(např. včetně tahové zkoušky nebo tomografu) je při počtu stromů nemožné a to i z důvodu 

finančních. Navíc jakékoliv zásahy jsou velmi ostře sledovány širokou veřejností, která v 

mnohých případech pravidelnou údržbu stromového patra značně komplikuje. Pokud je 

strom zatím vyhodnocen, pouze jako potencionálně nebezpečný, nelze jej pokácet.  

Správní řízení na povolení  kácení, a to i třeba suchého stromu, trvá, díky přihlášených 

občanských sdružení, několik měsíců. 

V Praze dne 9.10.2020 

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

 

Ověřil:  Antonín Berdych  podpis, datum…….……………………………………………. 

Potvrdil:  Tomáš Oliva, předseda komise  

podpis, datum………………………………………………….. 

 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 3.11.2020 v 16,00 hodin zasedací 

místnosti v přízemí úřadu.  

 


