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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2021/2 

 

 

Datum jednání 2.2.2021 

(začátek 16:00 konec 16:50) 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Tomáš Oliva, Antonín Berdych, Olga Krahulcová, Pavel Řeháček,  

Petr Kučera (on-line) Lukáš Vesecký (on-line) 

Kateřina Melzerová 

 

 

Nepřítomni:  

 

Omluveni:  

 

Jiří Petrák, Lenka Pavlíková, Valerie Clare Talacko, 

 

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

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

2. Dotační program pro životní prostředí pro rok 2021 

3. Různé 

 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

 

P. předseda zahájil komisi. Program i zápis z minulého jednání byl bez připomínek 

schválen. 

 

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

 

Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání komise bude pan Antonín Berdych. 

 

 

Připojení on-line p. Vesecký v 16.15 hod. 
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2. Dotační program pro životní prostředí pro rok 2021 

 

Smyslem a cílem tohoto programu je zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně 

na území MČ Praha 1, ekologická výchova a vzdělávání, zlepšení životních podmínek zvířat 

chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochrana volně žijících živočichů.  Dotační 

program je vyhlášen na 4 témata: 

1. Ekologická výchova a osvěta 

2. Péče o zvířata 

3. Výsadba zeleně, ozelenění fasád, zakládání komunitních zahrad ve dvorech a 

vnitroblocích v MČ P1 

4. Zlepšení vzhledu MČ P1 – květinová výzdoba domů – oken směřujících do veřejných 

prostranství 

 

Celkový rozpočet pro tento program činí 250tis. Kč, z toho 65tis. Kč pro téma 1, 40tis. Kč 

pro téma 2., 145tis. Kč pro téma 3. a 4. 

 

O dotace se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které působí na území hl.m. Prahy, 

avšak příslušnou činnost vedou na MČ Praha 1 nebo pro MČ Prahu 1. Vzhled obce formou 

výsadby zeleně budou realizovány na území Prahy 1.  

Pracovní skupina pro otevírání obálek a formální kontrolu došlých žádostí navrhujeme ve 

složení: Olga Krahulcová, Valerie Clare Talacko, Antonín Berdych, Daniela Hrubešová, 

tajemnice, náhradníci: Pavel Řeháček, Zdeněk Krenk. 

Hodnotící komisi navrhujeme ve složení: Tomáš Oliva, Antonín Berdych, Petr Kučera, Olga 

Krahulcová, Lenka Pavlíková, Daniela Hrubešová, tajemnice, náhradníci: Valerie Clare 

Talacko, Pavel Řeháček, Zdeněk Krenk.  

Případné změny budou na rozhodnutí Rady MČ P1. Poté bude rozeslána členům komise 

informace o termínu konání otevírání obálek a hodnotící komise. 

P. předseda navrhuje doplnit u Zásad dotačního programu k tématu 1. „ Veřejné akce a 

projekty zaměřené na ekologickou výchovu a vzdělávání budou realizovány na území MČ 

Praha 1.“ 

 

Komise souhlasí s vyhlášením dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 

2021. 

 

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

 

 

3. Různé 

 

P. radní Bureš informoval o usnesení Rady MČ Praha 1 k připomínkám MČ Praha 1 k zadání 

Celkové koncepce vrchu Petřín. Rada vzala na vědomí zadání Celkové koncepce, 

zpracované na základě usnesení RHMP. Rada požaduje, aby zhotovitel Celkové koncepce 

vrchu Petřín pravidelně konzultoval zpracování návrhu s Odborem péče o veřejný prostor 

ÚMČ P1. Bylo uloženo p. starostovi Ing. Hejmovi koordinovat zapojení místních obyvatel a 

spolků do přípravy návrhu Celkové koncepce vrchu Petřín ve spolupráci s gesčně 

příslušnými členy Rady MČP1 a zároveň spolupracovat se zadavatelem Celkové koncepce 

při zprostředkování, interpretaci či vypořádání požadavků místních subjektů. Mgr. Brabec, 

ved. Oddělení územního rozvoje zašle toto usnesení Odboru ochrany prostředí MHMP a 

Kanceláři krajiny a zelené infrastruktury IPR Praha. 
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p. radní také informoval o revitalizaci tzv. trojúhelníku, ul. Karolíny Světlé. MHMP poslal 

výzvu MČ P1,aby MČ Praha 1 neblokovala investiční akci a zahájila svou činnost. Dojde ke 

kácení stromu, p. radní informoval, že bude vysazen náhradní výsadbou již velký vzrostlý 

strom. 

P. radní informoval o návrhu revitalizace parčíku v Pařížské, kde by mělo dojít k obnovení 

a zpřístupnění parku. 

P. Berdych informoval o instalaci mlžítek i v letošním roce na základě dohody s PVK. Členy 

komise prosí o možný návrh či tip místa, kam by se případně dala mlžítka ještě umístit. 

V letošním roce bude poskytnuta opět dotace na instalaci těchto mlžítek v ulících v letních 

měsících. 

Dle informace p. Krenka je do budoucna v plánu zprovoznit kašnu na Petrském náměstí a 

na Betlémském náměstí. Nyní se začnou podnikat kroky ke zprovoznění. 

P. Berdych vznesl diskuzi ke kácení stromu na Malostranském nábřeží. TSK je majitelem 

stromů, bylo vydané souhlasné stanovisko s kácením z důvodu zdravotního stavu stromu. 

Komise navrhuje, aby bylo domluveno s TSK o zaslání plánovaného kácení stromů na 

území MČ Praha 1, aby bylo možné informovat občany Prahy 1 a nedocházelo tak k šíření 

milných informací na FB atd. Členům komise byly ukázány fotky stavu stromu. 

 

V Praze dne 3.2.2021 

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

 

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

Potvrdil:  Tomáš Oliva, předseda komise  

podpis, datum………………………………………………….. 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 2.3.2021 v 16,00 hodin zasedací 

místnosti v přízemí úřadu nebo bude možné připojení on-line v programu Teams.  


