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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2021/4 

 

 

Datum jednání 4.5.2021 

(začátek 16:00 konec 17:30) 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

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

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

Kateřina Melzerová 

 

 

Nepřítomni:  

 

Omluveni:  

 

Jiří Petrák  

 

Hosté: Eva Špačková (místostarostka MČ P1), Richard Bureš (radní MČ P1),  

Zdeněk Krenk (vedoucí odd. živ.prostředí ÚMČP1),  

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

2. DH Vlašská 

3. Zeleň u sochy Toileta v Nerudově ul. 

4. Akce v zeleni 

5. Různé 

 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

 

P. předseda zahájil komisi. Program schválen bez připomínek. Zápis bude schválen na 

konci jednání komise. 

 

 

 

2. DH Vlašská 

 

 

Paní Pavlíková informovala členy komise o stavu dětského hřiště (sportoviště) ve Vlašské 

ul. Jedná se dlouhodobě o zanedbávané hřiště. Část pozemku je MHMP a část MČ Praha 1. 

Místní lidé by rádi pozemek využívali ke sportovním aktivitám, sloužilo by místním spolkům 

a využívala by také škola ZŠ Malostranská, která nemá venkovní stávající prostory pro děti 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v 

souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou  

 

 

2 

 

příliš vhodné. Současně by bylo možné sportoviště propojit s dětským hřištěm MČ P1. Tyto 

podněty místní spolky předaly také IPRu.  

P. Bureš navrhuje scelení pozemků, možná varianta fitness hřiště ve dřevě. Umístění WC 

se nebude realizovat z důvodu vyšších investic k vývozu a provozu, WC by využívali cizinci 

atd. WC se vyřeší jiným způsobem, např. domluvou s nemocnicí atd. 

p. Krenk informoval o projíždění auta p. Boury přes hřiště. OŽP navrhne v rámci 

rekonstrukce plotu instalovat antiparkovací sloupek. 

 

16.15 hod. příchod p. Kučera 

16.20 hod. připojení on-line p. Vesecký 

 

návrh usnesení: 

 

Komise pro životní prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1, aby konala příslušné kroky vůči 

HMP ve věci svěření pozemku č. 933/6, k.ú. Malá Strana za účelem scelení území pro 

vybudování sportoviště. 

 

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

 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Zeleň u sochy Toileta v Nerudově ul. 

 

Na základě podnětu pí Pavlíkové byl zjištěn místním šetřením stav zeleně u sochy Toileta 

v Nerudově ul. Z doložených fotografií paní Pavlíkové bylo patrné, že stav zeleně by bylo 

potřeba upravit. V okolí stromu je plevel a štěrk by bylo potřeba dosypat.  

P. Krenk informoval o dosazení květin kolem sochy, u akátu bohužel bez závlah nelze více 

vysázet zeleň. Štěrk byl dosypán. 

Komise pro životní prostředí bere informaci na vědomí. 

4. Akce v zeleni 

 

a) Česká pirátská strana – předvolební kampaň v parku na Alšově nábřeží – umístění stanů 

na mlatových cestách 

termín konání – 18.5.2021 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro životní prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1 schválit akci. 

 

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

 

Usnesení bylo přijato. 
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b) Ostrovy – konání akce „United Islands of Prague 2021“ v parku Kampa, v Nosticově 

zahradě a na Střeleckém ostrově – umístění podií, stánků s občerstvením, workshopy, toi-

toi atd. (Střelecký ostrov řeší s Malostranskou besedou) 

termín konání – 25. – 26.6.2021 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro životní prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1 schválit akci. 

 

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

 

Usnesení bylo přijato. 

 

c)Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – umístění info stánku v parku 

Kampa před Museem Kampa na zpevněné cestě, kde bude na dvoře probíhat akce „Dny 

umění nevidomých v Praze“  

termín konání – 6.6.2021 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro životní prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1 schválit akci. 

 

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

 

Usnesení bylo přijato. 

 

d) Meziprostor – konání akce „Cool v plotě na Kampě – festival jednoho umělce“ v parku 

před domečkem Salla Terrena – zábor pro jednoho umělce, umístění prodejního stánku 

s občerstvením na chodníku vedle domečku Salla Terrena. 

termín konání – 19.6.2021 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro životní prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1 schválit akci. 

 

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

 

Usnesení bylo přijato. 

 

e) Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan – konání akce „Dětský den“ v parku ve 

Vojanových sadech – stánky, MP, Hasiči, hudebníci a výtvarníci Karlova mostu, divadlo 

termín konání – 1.6.2021 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro životní prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1 schválit akci. 

 

Hlasování:  pro 6, proti 0, hlasování se zdrželo 2 

 

Usnesení bylo přijato. 
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f) Vittus group, s.r.o. – provozování lodiček na Střeleckém ostrově 

Tato půjčovna byla provozována v lokalitě Hollar, Smetanovo nábřeží. Z důvodu 

rekonstrukce náplavky požádala společnost o přesunutí provozovny lodiček na Střelecký 

ostrov, kde by byla umístěna přístupová lávka na plovoucí molo. 

V žádosti nejsou doloženy potřebná povolení dotčených orgánů, např. památkářů, Povodí 

Vltavy, Státní plavební společnosti atd.  

Střelecký ostrov je koncipován jako odpočinková a klidová zóna, tímto by se zvedl počet 

návštěvníků ostrova. 

Návrh usnesení: 

Komise pro životní prostředí nesouhlasí s umístěním přístupové lávky a provozováním 

půjčovny lodiček na Střeleckém ostrově a doporučuje Radě MČ Praha 1 neschválit tuto 

žádost. 

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

 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Různé 

P. Bureš informoval o vysazení keřů do rabátek kolem stromů TSK v ul. Lannova, dle 

dohody s TSK budou vytipovaná další místa.  

Během léta bude v parku na Náměstí Jana Palacha umístěna replika fontány, v rámci 

instalace budou dočasně přesazeny 4ks cesmín. Dřeviny budou přesazeny na vhodné 

místo, kde bude zajištěna dostatečná péče. Pokud dojde k úhynu, bude filmaři zajištěna 

náhradní výsadba. Živé ploty budou bezpečně zakryty, zabezpečeny proti poškození se 

zajištěním zálivky. 

Komunitní zahrádky Za Haštalem – provozování schváleno do konce září. V rámci příprav 

opravy DH byla odstraněna lampa veřejného osvětlení. Komise pro participaci také řeší 

možné úpravy DH a komunitních zahrádek. Nyní se dopracovává projekt, který bude 

předložen na komisi a poté místním občanům. 

p. Kučera odchod 17:20 hod. 

p. Bureš informoval o rekonstrukci parku Holubička s možným návrhem galerijního místa, 

doladí se návrh projektu, poté bude předložen na komisi. 

Komise pro životní prostředí odsouhlasila zápis z minulého jednání bez připomínek. 

 

Hlasování:  pro 5, proti 0, hlasování se zdrželo 2 
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Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání komise bude pan Antonín Berdych. 

 

V Praze dne 6.5.2021 

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

 

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

Potvrdil:  Tomáš Oliva, předseda komise  

podpis, datum………………………………………………….. 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 8.6.2021 v 16,00 hodin zasedací 

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


