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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2021/1 

 

 

Datum jednání 12.1.2021 

(začátek 16:00 konec 17:00) 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Tomáš Oliva, Antonín Berdych, Valerie Clare Talacko,  

Olga Krahulcová, Kateřina Melzerová 

 

 

Nepřítomni:  

 

Omluveni:  

 

Petr Kučera, Jiří Petrák, Lukáš Vesecký, Pavel Řeháček, Lenka Pavlíková  

 

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

Zdeněk Horák (host) 

 

 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

2. Informace o výměně jabloní ve Františkánské zahradě 

3. Informace o postupu ve věci revitalizace Petřína 

4. Akce v zeleni 

5. Různé 

 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

 

P. předseda zahájil komisi. Z důvodu malého počtu přítomných členů komise nebylo možné 

hlasovat o přijatých usnesení. Program byl vzat na vědomí. Zápis z minulého jednání byl 

vzat na vědomí s připomínkou. V zápise byl omylem uveden jako ověřovatel p. Berdych. 

Komise vzala na vědomí úpravu zápisu. 

 

Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání komise bude paní Olga Krahulcová. 
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2. Informace o výměně jabloní ve Františkánské zahradě 

 

P. Krenk informovat členy komise o výměně jabloní ve Františkánské zahradě. Všem 

členům byla ukázána fotodokumentace stromů před výměnou a po výměně. Do 2 let bude 

obměněna další část stromů. Komise bude včas o všem informována. 

Hl. m. Praha, Odbor památkové péče vydalo rozhodnutí ve věci úpravy dřevin, došlo ke 

kácení 10 ks jabloní. Provedení navrhovaných úprav dřevin v rozsahu předložené 

dokumentace „Obnova ovocných stromů ve Františkánské zahradě na území MČ Praha 1, 

kterou zpracoval Odbor péče o veřejný prostor, odd. životního prostředí bylo z hlediska 

zájmů státní památkové péče přípustné bez připomínek. 

 

3. Informace o postupu ve věci revitalizace Petřína 

 

P. předseda seznámil členy komise se zaslaným materiálem „Souhrn doporučených 

opatření pro evropsky významnou lokalitu Praha – Petřín“, vypracovaný Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR. Souhrn obsahuje informace o předmětu ochrany, tedy roháče 

obecného.Materiál byl rozeslán členům komise na e-mail. P. předseda se vypraví do 

Agentury ochrany a přírody a krajiny ČR z důvodu získání dalších informací. Dále byl 

rozeslán všem Plán péče pro přírodní památku Petřín na období 2013 – 2022, vypracován 

Magistrátem hl.m. Prahy. Plán péče je vždy vyhotoven na 10 let z důvodu hospodaření atd.  

Oblast Natura je dána zákonem. Ochrana přírody a krajiny se může upravovat, ale pouze 

změnou zákona.  

P. předseda požádal vedoucího odd. životního prostředí p. Krenka o projednání s radním 

Burešem o dalším postup IPRu k revitalizaci Petřína.  

 

4. Akce v zeleni 

 

a) Spolek Filantropie z.s. – humanitární potravinová a zdravotní pomoc ve Vrchlického 

sadech každý čtvrtek v měsíci od února do května. 

 

Spolku Filantropie z.s. byl zaslán dopis p. starosty Hejmy o možném pořádání této akce, 

avšak v souladu s platnou legislativou a to vyhláškou o ochraně veřejné zeleně a vyhláškou 

o čistotě. Organizované rozdávání potravin a pokrmů osobám bez domova a matkám 

samoživitelkám lze schválit s podmínkami, které je nutné dodržovat. Žádost o konání této 

akce je potřeba předložit ke schválení Radě MČ Praha 1 za určitých podmínek, uzavřít 

Smlouvu o výpůjčce pozemku se situačním plánkem, kde bude vytyčené místo záboru.  

Spolek Filantropie z.s. vznikla v loňském roce a zabývá se koordinovaným výdejem stravy. 

Spolupracuje s potravinovou bankou. Tyto služby doposud na Praze 1 zajišťovalo cca 12 

organizací, které bohužel kvůli koronaviru pozastavili svou činnost. Z důvodu organizování 

vydávání stravy by bylo vhodné místo záboru u pomníku Presla.  

Městská část Praha 1 vyjednává s MHMP možnou pomoc i na jiných městských částech, 

aby byla koordinována s dalšími institucemi nebo subjekty, které se sociální problematikou 

také  zabývají.  

 

Komise souhlasí s konáním humanitární potravinové a zdravotní pomoci na zkušební dobu 

a to měsíc únor a březen za určitých podmínek, které stanoví Oddělení živ. prostředí ve 

spolupráci s p. Horákem. 

 

b) Pražské jaro – kulturní akce – Zahájení Pražského jara na Kampě, dne 12.5.2021. 

Program v parku umožní občanům Prahy strávit oddechové odpoledne a večer při přenosu 

koncertu, který začne 20:00 hod. Během dne budou vystupovat žáci ZUŠ s Prahy a ČR. 

V rámci záboru bude umístěno obrazovka, jeviště, agregát, toalety, prodejní stánky atd. 
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Komise souhlasí s konáním akce. 

 

 

c) Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné – módní přehlídka a průvod 

kejklířů v prostorách Františkánské zahrady za účelem upoutání pozornosti na církevní 

charitativní bazar, který bude probíhat v klášteře františkánů. Bazar je pořádán ve 

prospěch Dívčí katolické střední školy. Termín akce je 24.4.2021. 

 

Komise souhlasí s konáním akce. 

 

 

5. Různé 

 

a) Lobkovická zahrada 

MČ Praha 1 byla informována organizací Lesy hl.m. Prahy o provedení ošetření 48 ks 

v parku celopražského významu Komplex zahrad vrchu Petřína – Lobkovická zahrada.  

Dojde ke zdravotním a bezpečnostním řezům  v bezprostřední blízkosti frekventovaných 

pěších komunikacích, v horní části Lobkovické zahrady. Ošetření bude provedeno na 

základě návrhu zpracovaného znaleckého  posudku společnosti Arbonet, s.r.o., který byl 

členům komise poskytnut. Termín provedení ošetření bude probíhat v době od 13.1. do 

28.2.2021 (s ohledem na aktuální klimatické podmínky).  

Informace o provedení ošetření bude zveřejněno Oddělením živ. prostředí na webových 

stránkách Prahy 1, zároveň bude připojen znalecký posudek. Dále OŽP požádá MHMP, zda 

je možné poskytnout KOŽP fotodokumentaci před zásahem a po něm. Dále bude zjištěno, 

zda je k ošetření stromů v Lobkovické zahradě také zoologický průzkum. 

 

b) Informace o soutěži – „Zachraňte plcha velkého“ 

Paní radní Špačková, která má v gesci oblast školství, informovala o připravované soutěži 

„Zachraňte plcha velkého“. Cílem soutěže je upozornit na chráněné živočichy v centrum 

Prahy, v Petřínských sadech a v Lobkovické zahradě. Soutěž vyhlašuje Petřínská iniciativa 

ve spolupráci s Werichovou vilou a Českým muzeem hudby. Na Petříně tak vzniká  

outdoorová naučná stezka pro rodiny s dětmi. 

 

V Praze dne 13.1.2021 

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

 

Ověřil:  Olga Krahulcová,  podpis, datum…….……………………………………………. 

Potvrdil:  Tomáš Oliva, předseda komise  

podpis, datum………………………………………………….. 
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Příští jednání komise se bude konat dne 2.2.2021 v 16,00 hodin zasedací 

místnosti v přízemí úřadu. Zároveň všem členům bude odeslán odkaz na možnou 

videokonferenci on-line v programu Teams. 


