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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2021/7 

 

 

Datum jednání 5.10.2021 

(začátek 16:00 konec 17:20) 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

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

Valerie Clare Talacková, Petr Kučera, Pavel Řeháček Kateřina Melzerová 

 

 

Nepřítomni:  

 

Lukáš Vesecký, Jiří Petrák 

 

Omluveni:  

 

 

Hosté: Richard Bureš (radní MČ P1), Daniela Hrubešová, ekonom OPVP, odd. 

živ.prostředí ÚMČP1),  

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

2. I. návrh rozpočtu – životní prostředí na rok 2022 

3. Akce v zeleni 

4. Různé 

 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

 

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

připomínek. 

 

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

 

2. I. návrh rozpočtu – životní prostředí 

 

Členům komise byl rozeslán I. návrh rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2022 k prostudování, 

s návrhem rozpočtu se všichni seznámili.  

Návrh rozpočtu pro životní prostředí pro rok 2022 je navržen ve výši 63 mil. Kč.  

Oproti letošnímu roku byla pokrácena položka konzultační, právní a poradenské služby, 

nákup materiálu, ostatní služby, odstr. černé reklamy, antigraffiti. 
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Naopak byly navýšeny úklidy v zeleni a byl aktivován dlouhodobý drobný majetek. Jde o 

majetek ve výši do 40tis. Kč. Dále se navýšila položka péče o zeleň, kde dojde k inflaci ke 

smlouvám o péči o parky (Fr. zahrada, Vojanovy sady, Čelakovského sady). Další navýšení 

bylo potřeba navrhnout v položce spotřeba elektrické energii a vody z důvodu navýšení 

cen. 

 

P. předseda navrhuje sledovat stavy stromů průběžně, posudky na stromy v majetku MČ 

P1 – celková zpráva o stavu stromů za poslední dva roky. 

OŽP připraví cenovou kalkulaci na posudky všech stromů v majetku MČ P1, s tím, že se 

případně bude vyjednávat do budoucna o navýšení položky právní služby atd. 

 

Dotace v oblasti živ. prostředí na rok 2022 zůstávají ve stejné výši jako v letošním roce. 

 

Návrh rozpočtu investic zatím není znám, bude probíhat jednání, předloží p. Bureš na 

příštím jednání. 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí schvaluje I. návrh rozpočtu – Životní prostředí a Granty pro oblast 

životního prostředí dle předloženého materiálu a žádá o zpracování návrhu rozpočtu pro 

projekt kontroly stavu stromů ve správě MČ P1. Stromy by měly být zařazeny do kategorie, 

dle jejich aktuálního stavu. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Akce v zeleni 

 

Galerie hlavního města Prahy – instalace uměleckého díla – „Hlasy z podzemí“ v parku 

Kampa od 1.11.2021 do 25.05.2022. 

Jedná se o 14 ks kanálů, které by se měly umístit do chodníku samostatně a volně – jako 

dlaždice. Každý kanál bude obsahovat vybraný citát českého básníka. Žadatel navrhuje 

poklopy umístit v blízkosti zdi před Museem Kampa. Na zeď by byly umístěny desky 

s názvem a popisem realizace. Každý reliéf by měl na zdi umístěnou popisku. Nyní je 

v místě případné instalace asfalt, ten by bylo nutné odstranit a stávající pás žulové dlažby 

rozšířit na 2 metry v celé délce zdi. V žádosti jsou špatně uvedeny rozměry poklopů.  

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí konstatuje, že projekt nadměrně zatíží park Kampa a doporučuje 

předložit žádost Komisi kultury a sportu a Komisi obecního majetku. 

 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4. Různé 

 

Paní Talacková chtěla bližší informace na stav rekonstrukce DH Za Haštalem, Stínadla. 

 

P. radní Bureš informoval členy komise o stavu rekonstrukce hřiště Za Haštalem a pozemku 

ve  Stínadlech. V rámci stavebního řízení bylo povoleno kácení, došlo k určení náhradní 

výsadby. Farní zahrada – vyjednává se s farou, kudy budou vjíždět. Nyní se projekt 
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rekonstrukce pozastavil z důvodu problému s vlhnutím školky, kdy musí dojít k sanaci 

z vnější zdi. 

 

Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání komise bude pan Antonín Berdych. 

 

V Praze dne 6.10.2021 

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

 

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

Potvrdil:  Tomáš Oliva, předseda komise  

podpis, datum………………………………………………….. 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 16.11.2021 v 16,00 hodin zasedací 

místnosti č. dv. 201.  


