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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2020/3 

 

 

Datum jednání 01.12.2020 

(začátek 16:00 konec 17:20) 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

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

Pavel Řeháček, Lenka Pavlíková, Kateřina Melzerová 

 

 

Nepřítomni:  

 

Omluveni:  

 

Jiří Petrák, Lukáš Vesecký, Olga Krahulcová 

 

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

 

 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

2. Návrh rozpočtu MČ Praha 1 – investice 

3. Termíny KŽP na I. pololetí 2021 

4. Dopis spolků ohledně koncepce revitalizace Petřína 

5. 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 6.10.2020. 

 

 

Hlasování:  pro 6, proti 0, hlasování se zdrželo 0 
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2. Návrh rozpočtu MČ Praha 1 – investice ŽP 

 

 

Dnešního jednání komise se zúčastnil p. radní Bureš, který seznámil přítomné členy komise 

s návrhem rozpočtu v oblasti investic – životní prostředí. Rada MČ Praha 1 schválila na 

svém jednání pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 1 na rok 2021. Ke schválení 

rozpočtu by mělo dojít po novém roce, během ledna. Bude se odvíjet od návrhu rozpočtu 

MHMP, jakou finanční částku poskytne MČ P1 k hospodaření. 

V návrhu investic je v plánu: 

- havárie zdi Nové Mlýny – stabilizace zdi – 640 tis. Kč 

- Smetanovo nábřeží – park Národního probuzení – obnova kašny, Anenský 

trojúhelník,  průchody k Vltavě (čapadla) – vytvoření pobytového místa s vodním 

prvkem, vysazení nového stromu za lípu v parku Bellevue - 13 mil. Kč 

- opěrná zeď Kampa – již se soutěží – 19 mil. Kč 

- opěrná zeď Fr. zahrada – 500 tis. Kč 

- fit park Lannova – výměna prvků a povrchů - 1 mil.  

- revitalizace DH Za Haštalem – výměna povrchů a herních prvků – 2 mil. Kč 

- park Cihelná – 970 tis. 

- park Holubička – do 14 dnů projekt, na příští komisi prezentace – 8.370 tis. Kč 

- park Klárov  – do 800 tis. 

- park Kampa – Odkolkovská zahrada – revitalizace – 3.600 tis. Kč 

- Čelakovského sady – plot  - 4 mil. Kč 

- Střelecký ostrov – dlažba kolem výtahu – 200 tis. 

- Vojanovy sady – pergola – 700 tis. 

- Loretánská zahrada – vybudování připojení na kanalizaci 

 

P. předseda vznesl dotaz k závlahám v parku Kampa – p. Bureš přednesl návrh na instalaci 

vaků v areálu TJ Sokol – Tyršův dům vedle parku, odsud bude přívod do parku, do 

původního závlahového systému. Voda by se hradila přímo TJ Sokol. OŽP čeká na cenovou 

nabídku na zprovoznění závlah. Zpuštění závlahového systému nebude mít vliv na 

návštěvníky parku a ani na pořádání tradičních kulturních akcí v parku. 

 

 

Komise bere na vědomí návrh rozpočtu MČ Praha 1 – investice ŽP 

 

 

3. Termíny KŽP na I. pololetí 2021 

 

12.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 8.6. 

 

4. Dopis spolků ohledně koncepce revitalizace Petřína 

 

Dne 19.11.2020 byl doručen Komisi pro životní prostředí dopis spolků z Prahy 1, vyjádření 

znepokojení nad přístupem MHMP a IPRu k revitalizaci Petřína. Byla vytvořena pracovní 

skupina, která obsahuje desítky členů, bohužel však nebyli do této pracovní skupiny 

přizváni občané Prahy 1 a spolky, které bojují za Petřín.  

P. radní Bureš odeslal p. Mgr. Pondělíčkovi na Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy 

stanovisko k přípravě celkové koncepce Petřína, aby požadavek na setkání a diskusi i se 

spolky a občany Prahy 1 o přípravě koncepce, byl zvážen.  

 

Komise bere na vědomí dopis spolků. 
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5. Různé 

 

a) Park Vrchlického sady – tramvajová trať 

P. radní Bureš informovat přítomné členy o připraveném projektu IPRu na obnovu 

tramvajové trati přes Vrchlického sady. Probíhají jednání vedení MHMP, MČ Praha 1 a IPRu. 

Výsledky jednání a další informace budou průběžně předloženy na dalších jednání komise. 

b) Revitalizace nám. Jana Palacha a okolí 

P. radní Bureš informoval o projektu revitalizace náměstí Jana Palacha, předložil 

projektovou dokumentaci, kde celá plocha před Rudolfinem je vybetonovaná. Tento návrh 

byl schválen památkáři. Návrh MČ Praha 1 je však zakomponovat, z důvodu oteplování 

centra Prahy, na náměstí alespoň částečně zeleň. 

Usnesení: Komise životního prostředí doporučuje Radě MČP1 zadat požadavek po OIN 

MHMP, aby bylo do návrhu dokumentace k územnímu rozhodnutí "ÚPRAV PARTERU 

NÁMĚSTÍ JANA PALACHA" zapracováno umístění řady minimálně 6 stromů podél katastrální 

hranice mezi ulicí 17. listopadu a Palachovým náměstím - tzn. na východní straně náměstí 

rovnoběžně s Filozofickou fakultou. 

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

 

V Praze dne 2.12.2020 

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

 

Ověřil:  Petr Kučera,    podpis, datum…….……………………………………………. 

Potvrdil:  Tomáš Oliva, předseda komise  

podpis, datum………………………………………………….. 

 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 12.1.2021 v 16,00 hodin zasedací 

místnosti v přízemí úřadu.  

 


