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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2021/3 

 

 

Datum jednání 6.4.2021 

(začátek 16:00 konec 18:45) 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Tomáš Oliva, Antonín Berdych, Olga Krahulcová, Lenka Pavlíková,  

Valerie Clare Talacková, Petr Kučera,  Lukáš Vesecký (on-line) 

Kateřina Melzerová 

 

 

Nepřítomni:  

 

Omluveni:  

 

Jiří Petrák, Pavel Řeháček 

 

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

Vít Masare (veřejnost), Kryštof Zvocánek (veřejnost), Adéla Kaiserová (veřejnost)  

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

2. Javor stříbrný – Smetanovo nábřeží 

3. Akce v zeleni 

4. Různé 

 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

 

P. předseda zahájil komisi. Zápis z minulého jednání byl bez připomínek schválen. 

 

Hlasování:  pro 6, proti 0, hlasování se zdrželo 1 

 

Do programu do bodu Různé byly přidány 3 body: 

a) Rekonstrukce DH za Haštalem 

b) Rekonstrukce parku Holubička 

c) DH Vlašská 

 

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

 

Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání komise bude pan Antonín Berdych. 

Z průběhu celého jednání komise byl pořízen videozáznam. 
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2. Javor stříbrný – Smetanovo nábřeží – „Anenský trojúhelník“ 

 

P. radní Bureš informoval přítomné členy komise o revitalizaci parku na Smetanově 

nábřeží. Tento projekt byl schválen a projednáván již od roku 2016, kdy bylo schválena 

dokumentace pro územní řízení, byla vydána souhlasná stanoviska a vydáno územní 

rozhodnutí. Územní rozhodnutí je stále platné stejně jako stavební povolení. Jednání 

s MHMP probíhají kvůli zprůchodnění čapadla, které je právě v majetku HMP. V projektu 

revitalizace je navrženo kácení javoru stříbrného, avšak s náhradou a to 2 ks platanů 

javorolistých a to o výšce 10 až 15 m. Javor bohužel nelze přesadit a pokud by k tomu 

došlo, není jasné, jestli by strom přežil. Částka za vysazení je cca 1mil. Kč. V rámci celé 

koncepce revitalizace Anenského trojúhelníku budou vybudovány retenční nádrže, vodní 

prvek a závlaha.  

Příslušný orgán ochrany přírody, tedy Odbor péče o veřejný prostor, ÚMČ P1 je nyní v řízení 

na základě rozhodnutí o předběžném opatření od České inspekce životního prostředí 

ohledně hnízdní přítomnosti holuba hřivnáče, které bylo doručeno p. starostovi. Vzhledem 

k výše uvedeným důvodům (hnízdění holuba) považuje inspekce za potřebné pozastavit 

předmětnou činnost do doby, než překážky bránící řádnému postupu podle příslušných 

ustanovení zákona pominou, proto vydává rozhodnutí o předběžném opatření podle 

ustanovení § 61 správního řádu. Účelem předmětného správního řízení je zabránit škodlivé 

činnosti, konkrétně pokácení javoru a to vzhledem k hnízdění. Správní orgán rozhodnutím 

zruší předběžné opatření bezodkladně poté, co pomine důvod, pro který bylo nařízeno. 

Jinak pozbývá účinnost dnem, kdy se rozhodnutí ve věci stane vykonavatelným. 

Pí Pavlíková se dotázala, zda lze do projektu začlenit více zazeleněné plochy na místo 

vydlážděných ploch. P. Bureš odpověděl, že pokud se změní stavba před dokončením, 

památkáři to zřejmě zamítnou, protože místo má mít vzhled dle historických dokumentů a 

každé umístění stromů či zeleně je v centru stále větší problém. 

Pí Talacková se zmínila o nevyjádření památkářů k molům a měla připomínku k výsadbě 

stromů v dlažbě, zda budou prosperovat atd. Stromy dle vyjádření p. Bureše budou 

zasazeny a obhospodařovány přítomným zavlažováním a retenční nádrží.  

Dle informace p. Bureše jsou mola v kompetenci IPRu a TCP. 

p. Kučera informoval o petici za javor a jednání s MHMP, zda je nutné projekt dokončit i za 

cenu pokácení stromu, apeloval za odložení stavby z důvodu dožití stromu.  

p. Bureš informoval o revitalizaci okolních ulic, např. park Národního probuzení, kde ale ke 

kácení nedojde. P. Bureš bude více informovat na dalším jednání komise. 

P. Berdych chápe a rozumí všem občanům, kteří nesouhlasí s kácením. Zmínil varianty, 

kdy se celý veřejný prostor otevře více lidem, ve zpřístupnění čapadla vidí jakýsi bonus -

průchod k Vltavě. Zmínil přijaté usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ21_0231 ze dne 

26.3.2021 k informaci k návrhu Koncepčního zadání Křížovnická, Smetanovo nábřeží, 

Masarykovo nábřeží. Zastupitelstvo konstatovalo, že projekt revitalizace parkového 

trojúhelníku při ul. Karoliny Světlé, tzv. „Anenského trojúhelníku“ je v souladu 

s koncepčním materiálem schváleným Radou HMP a v tomto materiálu i doporučen 

k realizaci a souhlasí s pokračováním realizace projektu parkového trojúhelníku. Bylo 

uloženo Radě MČ P1 jednat dále s HMP o realizaci obnovy čapadla a pokračovat v souhlasu 

se schváleným projektem, s platnými povoleními, při respektování všech zákonných 

postupů. 

Slovo si vzal také p. Masare (veřejnost) s dotazem, kdo za celým projektem stojí. Zmínil, 

že nikdo z občanů v okolí se žádného jednání o tomto projektu nezúčastnil. Informoval o 

již funkčním čapadle u Holarů. K celému projektu se nikdo nehlásí. 

P. Kučera navrhuje referendum. 

 

Návrh usnesení: 

1. Komise pro životní prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1 zachovat javor stříbrný na 

pozemku na Smetanově nábřeží. 

 

 

Hlasování:  pro 2, proti 0, hlasování se zdrželo 5 

Usnesení nebylo přijato. 
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2. Komise pro životní prostředí doporučuje Radě MČ P1 v souvislosti s revitalizací 

Anenského trojúhelníku rozšíření zeleně oproti stávajícímu předloženému projektu, dle 

schváleného územního souhlasu 

 

 Hlasování:  pro 5, proti 0, hlasování se zdrželo 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Komise pro životní prostředí doporučuje, aby byl projekt úpravy Anenského trojúhelníku 

pozastaven a stávající zeleň zajištěna a to do doby, kdy bude jistý časový harmonogram následných 

prací na navazujících dvou segmentech, čapadlo a lávka, které si vyžádají další úpravy zeleně 

Anenského trojúhelníku. 

 

Hlasování:  pro 3, proti 1, hlasování se zdrželo 3 

Usnesení nebylo přijato. 

 

3. Různé 

 

Z důvodu plánovaného odchodu p. radního Bureše byl předsazen bod Různé: Rekonstrukce 

park Holubička, další bod DH Vlašská, DH Za Haštalem. 

a) Rekonstrukce parku Holubička 

P. radní Bureš informoval o tom, že příští týden by měl být hotový návrh projektu. Donese 

na příští jednání. Oproti původnímu návrhu se v novém návrhu již nepočítá s výstupem, 

výtahem z metra do parku, dále bylo široké schodiště upraveno, zúženo. 

Komise bere na vědomí dílčí informace a návrh projektu bude předložen na příští jednání 

komise. 

b)DH Vlašská 

pí Pavlíková upozornila na stav dětského hřiště kolem plotu, u nového pilíře je díra, nutné 

zajistit aby nedošlo ke zranění dětí. Provizorní opravu zajistí OŽP. Následně dojde k opravě 

a nátěru celého plotu. 

c) DH Za Haštalem 

Pí Talacková rozeslala všem členům komise do e-mailu dopis spolku Komunitní pěstování 

Za Haštalem s kopií dopisu Radě MČ Praha 1 o zachování možnosti komunitního pěstování 

na DH. Jednání komise se měli zúčastnit také zástupci tohoto spolku, bohužel z časových 

důvodu se však omluvili.  

P. Bureš informoval o plánované rekonstrukci DH Za Haštalem, mělo by dojít k výměně 

povrchů dopadové plochy. Mělo by zde dojít k doplnění vodního prvku – mlžítka a 

v projektu se také počítá s větší zelenou plochou. V plánu rozpočtu investic na rekonstrukci 

tohoto hřiště je vyčleněna částka 2mil. Kč. 

P. Vaculínovi, který je iniciátorem založení tohoto komunitního pěstování právě na tomto 

hřišti, byla v polovině února odeslána výzva, kdy bylo uloženo do poloviny dubna truhlíky 

odstranit. Bylo mu nabídnuto uskladnění těchto truhlíků.  
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V rámci návrhu revitalizace celého hřiště, které by bylo při výměně povrchu ideálním 

řešením, vyměnit staré herní prvky za prvky nové. V rámci navrženého projektu je počítáno 

se zakomponováním pěstitelských míst na DH.  

Ve stavu, v jakém se nachází DH v tuto chvíli, kde jsou v blízkosti herních prvků, umístěny 

truhlíky, je nutné truhlíky z bezpečnostních důvodu odstranit. Na povolení umístění těchto 

truhlíků dle dostupných informací oddělení životního prostředí nebylo nikdy přijato 

jakékoliv usnesení Rady či Zastupitelstva MČ Praha 1 a vydán souhlas vlastníka pozemku 

k umístění truhlíků. 

P. Krenk upozornil, že DH Za Haštalem je dětské hřiště, není vhodné na zakládání těchto 

komunitních zahrad v takovém rozsahu. 

Je svolána schůzka na DH Za Haštalem dne 8.4.2021 v 11:00 hodin se zástupci MČ P1, 

ved. OŽP, opozičních zastupitelů, zástupců rodičů dětí a zástupců spolku Komunitní 

pěstování Za Haštalem. 

návrh usnesení: 

1. Komise pro životní prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1 zpracovat projektový záměr 

revitalizace dětského hřiště Za Haštalem s tím, že tento záměr bude projednán v rámci 

veřejného slyšení. 

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

Usnesení bylo přijato. 

2. Komise pro životní prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1, aby zapojila občany do 

vytvoření projektového záměru rekonstrukce hřiště Za Haštalem a doporučuje zachování 

současného počtu pěstitelských míst v komunitní zahradě Za Haštalem při zachování 

bezpečnostních norem. 

Hlasování:  pro 2, proti 0, hlasování se zdrželo 5 

Usnesení nebylo přijato. 

 

4. Akce v zeleni 

 

a) K. Hošek – umístění sochy „Victory“ v parku Kampa na travnaté části parku v termínu 

od 15.4. do 16.7.2021. 

návrh usnesení: 

Komise pro životní prostředí nesouhlasí s umístěním sochy na travnaté části parku Kampa 

a doporučuje sochu umístit na zpevněnou plochu veřejného prostranství. 

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

Usnesení bylo přijato. 
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b) Flowpoint s.r.o. – umístění sochy Salvatora Dalí – Jednorožec na zpevněné ploše v parku 

na Slovanském ostrově v termínu od dubna 2021 do dubna 2022. 

návrh usnesení: 

Komise pro životní prostředí souhlasí s umístěním sochy na zpevněné ploše v parku Na 

Slovanském ostrově proti mostu na ostrov. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

V Praze dne 7.4.2021 

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

 

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

Potvrdil:  Tomáš Oliva, předseda komise  

podpis, datum………………………………………………….. 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 4.5.2021 v 16,00 hodin zasedací 

místnosti č. dv. 201 nebo bude možné připojení on-line v programu Teams.  


