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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2021/6 

 

 

Datum jednání 7.9.2021 

(začátek 16:00 konec 17:40) 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

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

Valerie Clare Talacková, Petr Kučera, Lukáš Vesecký, Pavel Řeháček Kateřina Melzerová 

 

 

Nepřítomni:  

 

Jiří Petrák 

 

Omluveni:  

 

 

 

Hosté: Petr Burgr (zástupce starosty MČ P1)Richard Bureš (radní MČ P1), 

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

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

2. Kluziště Střelecký ostrov 

3. Závlahy park Kampa 

4. Různé – a) Strom Anenský trojúhelník – Smetanovo nábř.. 

       b) Suchý strom na náplavce 

       c) Zeď u Rybářského domečku na Kampě - grafitti 

 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

 

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

připomínek. 

P. předseda informoval o podání žádosti Radě MČ Praha 1 o odvolání pana Jiřího Petráka, 

který se jednání komisí nezúčastňuje. 

 

Hlasování:  pro 6, proti 0, hlasování se zdrželo 0 
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2. Kluziště Střelecký ostrov 

 

P. místostarosta Burgr představil návrh na umístění kluziště pro veřejnost na Střeleckém 

ostrově v zimním období (prosinec, leden). Rada MČ Praha 1 na svém jednání dne 

29.06.2021 přijala usnesení UR21_0799, s tím, že bere na vědomí záměr MČ Praha 1 a 

Malostranské besedy provozovat v zimní sezóně kluziště. Jednalo by se o švýcarské eko 

kluziště GLICE o rozměrech 10x20 m, které by mělo být situované na zpevněném povrchu 

parku. Unikátní technologie plochy nabízí bruslení na klasických ledních bruslích na 

speciálním plastovém povrchu. Plocha je přibližně ve výšce 20 cm na dřevěné podestě a je 

ohraničena metrovými mantinely bílé barvy. Vzhledem k užití této technologie nebude 

náročné plochu instalovat a udržovat. Nedojde k ekologické zátěži a je velice 

nízkonákladové. Přilehlé podium bude využito jako zázemí pro návštěvníky. Nyní probíhá 

schvalovací proces na památkářích. MČ Praha 1 poskytla na tuto akci grant ve výši 200tis. 

Nyní se řeší financování a zpoplatnění atd. 

 

Příchod paní Talacková, p. Řeháček  16:05 hod. 

 

Paní Talacková měla připomínku k hlučnosti hudby na kluzišti. 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí souhlasí s instalací kluziště na Střeleckém ostrově s tím, že bude 

úroveň hudby na úrovni hlukových limitů, a dále aby bylo kluziště využíváno ZŠ a MŠ. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Závlahy park Kampa 

 

Ved. OŽP p. Krenk informovoval přítomné členy komise o projektu z roku 2013, kde jsou 

navrženy závlahy, rozvody, 2 šachty – po vyčištění studní by se dala voda čerpat. Jde o 

průsakovou vodu z řeky. Jednalo by se o obnovení stávajících rozvodů. Cenová kalkulace 

z 3/2021 je cca 700tis. Kč, nyní je to po výrazném zdražování prací a materiálu již cca 

1.200tis Kč. Plán rozvodů by se využíval pro plánování kulturních, sportovních a jiných 

tradičních akcí v parku Kampa. OŽP spolu s p. radním Burešem navrhne tuto položku do 

rozpočtu na 2021, mohlo by se začít na jaře.  

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1 schválit projekt obnovy závlah 

v parku Kampa s respektováním plánovaných kulturních a jiných akcí a doporučuje 

navrhnout tuto položku do rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2022 za účelem realizace této akce. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 
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4. Různé 

 

a) Strom Anenský trojúhelník – Smetanovo nábřeží 

 

P. radní Bureš informoval o současném stavu. P. starosta spolu s MHMP přijali usnesení – 

závazek – schválena změna projektu. Polovina schváleného projektu se dodělá. Celou akci 

má v kompetenci především odd. investic ÚMČ Praha 1. Zastupitelstvo MHMP schválilo 

nový harmonogram prací (kašna, 1 strom atd.). 

OŽP strom (Javor) zalévá.  

 

Návrh usnesení: 

Komise pro životní prostředí bere na vědomí informace k postupu prací a žádá ved. odd. 

investic p. Dvořáka o účast na příští jednání komise ve věci podání bližších informací  

o harmonogramu prací v projektu Anenský trojúhelník. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

b) Suchý strom na náplavce 

Majitelem stromu je TSK. TSK dle informací je personálně oslabená. V pondělí 13.9.2021 

proběhne se zástupci OŽP a TSK jednání k pasportizaci a podnětům v rámci zeleně. Budou 

soutěžit novou firmu, která se bude starat o zeleně. 

P. Bureš informoval o daru od filmařů – 6 ks javorů. Stromy se budou sázet ve Vrchlického 

sadech a Na Františku. Další 2 stromy se sází na Jungmannově nám. 

Komise pro životní prostředí bere na vědomí podané informace. 

c) Zeď u Rybářského domečku – graffiti 

Graffiti se průběžně odstraňovalo. Nyní v rámci schvalovacího procesu - kolaudace 

památkářů - rekonstrukce Rybářského domečku se do zdi zasahovat nebude. Oprava zdi 

je plánovaná na příští rok. 

V říjnu bude zahájena oprava opěrné zdi v parku Kampa. V rámci zahájení realizace budou 

nutné arboristické zásahy – ořezy stromů a zásahy do kořenů, bude odborně ošetřeno. 

Komise pro životní prostředí bere na vědomí podané informace. 

Paní Talacková se informovala, proč WC v parku Lannova nejsou bezbariérové.  

WC nesplňují parametry, aby se mohl uvádět oficiálně za bezbariérový WC. V rámci 

možných realizací nového projektu by se samozřejmě již jako bezbariérový vybudoval.  
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Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání komise bude pan Antonín Berdych. 

 

V Praze dne 9.9.2021 

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

 

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

Potvrdil:  Tomáš Oliva, předseda komise  

podpis, datum………………………………………………….. 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 5.10.2021 v 16,00 hodin zasedací 

místnosti č. dv. 201.  


