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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2021/5 

 

 

Datum jednání 8.6.2021 

(začátek 16:00 konec 17:45) 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

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

Valerie Clare Talacková, Petr Kučera, Kateřina Melzerová 

 

 

Nepřítomni:  

 

Jiří Petrák 

 

Omluveni:  

 

Lukáš Vesecký, Pavel Řeháček 

 

Hosté: Richard Bureš (radní MČ P1),  

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

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

2. Vyhláška o ochraně veřejné zeleně – volné pobíhání psů 

3. Podpora projektů Re-Use center na území hl.m.Prahy 

4. Akce v zeleni 

5. Různé – a) termíny 2. pololetí 

 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

 

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

připomínek. 

 

 

 

2. Vyhláška o ochraně veřejné zeleně – volné pobíhání psů 

 

Hl.m. Praha připravuje návrh nové vyhlášky o ochraně veřejné zeleně, protože stávající 

vyhláška č. 6/2001 zcela neodpovídá aktuálním potřebám na ochranu veřejné zeleně na 

území Prahy. Mělo by dojít k nápravě v evidenčně katastrálnímu vymezení působnosti 

regulace. Cílem nové vyhlášky bude také sjednocení režimu užívání veřejné zeleně. 

Z vyhlášky byly odstraněny některé zákazy, např. nově nebude zakázáno vstupovat na 
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trávníky s výjimkou okrasných trávníků, jízda na koloběžkách, zimní bruslení, běžkové 

lyžování, sáňkování nebo koupaní ve vodních nádržích. 

Součástí vyhlášky je i zákaz volného pobíhání psů ve veřejné zeleni, ze kterého může 

vlastník pozemku povolit výjimku pro konkrétní plochy, které budou definovány 

piktogramy nebo návštěvním řádem, bude tedy možné vymezit tzv. psí louky. 

Během léta bude návrh nové vyhlášky o ochraně veřejné zeleně bude zaslán 

k připomínkovému řízení Městské části P1. 

Městská část Praha 1 přivítá úpravu této vyhlášky. Je nezbytně nutné regulovat volné 

pobíhání psů ve veřejné zeleni, protože dochází k častému útoku psů na jiné psy či 

návštěvníky města. Parky lidé využívají k návštěvě a odpočinku, hlavně s dětmi, je tedy 

potřeba vytvořit bezpečná místa a psům vymezit místa k volnému pohybu. 

Připomínky MČ Praha 1 budou předloženy ke schválení Radě MČ Praha 1 a poté odeslány 

na MHMP. 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí Rady MČ Praha 1 doporučuje zapracovat připomínky do vyhlášky 

MHMP o ochraně veřejné zeleně a vytipovat vhodná místa pro volné pobíhání psů. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Podpora projektů Re-Use centre na území hl.m. Prahy 

 

Na MČ P1 k rukám pana starosty byl odeslána žádost z MHMP o spolupráci a podporu 

v projektech spojených s principy Re-Use na území hl.m. Prahy. Jde o opětovné využití či 

opravu starých, ale stále funkčních předmětů. Záměrem i zájmem města je pokusit se 

vytvořit síť těchto provozoven.  

Komise se shodla, že MČ P1 nemá vhodný prostor, který by sloužil pro tuto aktivitu. 

V historickém centru Prahy je tento projekt nevhodný a to z důvodu navýšení dopravy a 

s tím spojené absence parkovacích míst.  
 
Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí Rady MČ Praha 1 doporučuje Radě MČ Praha 1 nevyhovět žádosti 

MHMP z důvodu požadovaných podmínek, které nelze na Praze 1 splnit. Doporučuje Radě 

MČ Praha 1 a Městské části Praha 1 podpořit stávající projekt a provozovny v Hybernské 

ul. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4. Akce v zeleni 

 

a) Zřízení testovacích míst ve Vrchlického sadech před budovou Hlavního nádraží 

 

- spol. GO HEALTH s.r.o. 

- Health Care Management s.r.o. 

 

P. radní Bureš informoval o záměru Správy železnic z Hlavního nádraží o záměru zřízení 

testovacího místa před budovou nádraží a oslovil firmu GO HEALTH s.r.o. o podání žádosti 

o umístění testovacího kontejneru před budovou Hlavního nádraží. Většina členů komise 
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se shodla, že je potřeba toto místo v parku vytipovat. Připomínka paní Pavlíkové, že jde o 

dost vysoký finanční byznys a z důvodu ústupu epidemie je to zbytečné. 

Žádosti budou také přeposlány k posouzení Bezpečnostní komisi.  

 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro životní prostředí Rady MČ Praha 1 doporučuje umístění jednoho kontejneru, 

místo umístění určí Rada MČ Praha 1 na základě dohody s OŽP a to doby odsvěření 

pozemků Vrchlického sady zpět MHMP. 

 

Hlasování:  pro 5, proti 1, hlasování se zdrželo 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

b) SCULPTURE LINE s.r.o. – umístění uměleckého díla The Moonlight plays in two Worlds 

na Slovanském ostrově u restaurace Mánes do 31.5.2022 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro životní prostředí Rady MČ P1 nedoporučuje umístění tohoto uměleckého díla 

na požadovaném místě a to z důvodu dopravní dostupnosti. 

 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

c) SCULPTURE LINE s.r.o. – prodloužení umístění uměleckých děl Klecohlavy a Sféra ve 

Vojanových sadech do 31.5.2022 

 

Dle OŽP společnost nedodržuje podmínky vyplývající se smlouvy k zabezpečení děl, 

informačních tabulek atd.  

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro životní prostředí Rady MČ Praha 1 doporučuje Radě MČ Praha 1 zajistit 

odstranění uměleckých děl – Klecohlav z důvodu nedodržení podmínek a bezpečnosti. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Návrh usnesení: 

Komise pro životní prostředí Rady MČ Praha 1 doporučuje Radě MČ Praha 1 schválit 

prodloužení umístění um. díla Sféra do 31.5.2022 

 

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

Usnesení bylo přijato. 
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5. Různé 

P. předseda informoval o spadlé větvi v parku Kampa. Dle informací OŽP bude v pátek 

11.6.2021 proveden ořez větví p. Pavlišem.  

Střelecký ostrov – jeden strom již odstraněn, další strom z havarijních důvodů bude 

pokácen. 

Za Haštalem – ulomená větev – TSK zkontroluje stav stromu 

Dvořákovo nábřeží – 2 suché stromy – bude provedeno místní šetření  

Václavské náměstí – 2 suché stromy – zahájeno řízení 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro životní prostředí Rady MČ Praha 1 doporučuje zvýšit pozornost u starých 

stromů, které jsou v majetku MČ Praha 1.  

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

Termíny KOŽP na 2. pololetí byly stanoveny: 7.9., 5.10., 16.11., 7.12.2021 

 

 

Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání komise bude pan Antonín Berdych. 

 

V Praze dne10.6.2021 

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

 

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

Potvrdil:  Tomáš Oliva, předseda komise  

podpis, datum………………………………………………….. 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 7.9.2021 v 16,00 hodin zasedací 

místnosti č. dv. 201, na vyžádání bude možné připojení on-line v programu 

Teams.  


