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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2021/8 

 

 

Datum jednání 7.12.2021 

(začátek 16:00 konec 16:30) 

 

 

Přítomni: 

 

Tomáš Oliva, Antonín Berdych, Olga Krahulcová,  

Valerie Clare Talacková, Kateřina Melzerová 

on-line: Lenka Pavlíková, Petr Kučera, Lukáš Vesecký 

 

Nepřítomni:  

 

 

Omluveni:  

 

Pavel Řeháček 

 

 

Hosté: Zdeněk Krenk, ved. odd. živ.prostředí OPVP  

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

2. Znalecké posudky – stromy park Kampa 

3. Otevírací doba Františkánská zahrada 

4. Termíny KOŽP 

5. Akce v zeleni 

6. Různé 

 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

 

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

připomínek. 

 

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

 

2. Znalecké posudky – stromy v park Kampa 

 

Členům komise byly rozeslány emailem znalecké posudky – 1ks lípa od znalce v oboru 

ochrany přírody p. Ing. Luboše Fendrycha, 4 jerlíny japonské zpracované znaleckou 

kanceláří Arbonet s.r.o.  

Zdravotní stav lípy č. 2768 je silně narušený, stabilita je již kritická, sadovnická hodnota 

je na minimální úrovni 1 bodu, je neperspektivní, arboristickým ošetřením nelze zvýšit 

trvale nebezpečně nízkou provozní bezpečnost na dostatečnou úroveň. Lípa bezprostředně 
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ohrožuje okolí, zejména zdraví návštěvníků parku, proto arborista doporučuje strom 

vykácet, s návrhem výsadby vzrostlého stromu s balem. 

 

4 jerlíny japonské jsou přibližně 65 let staré, projevují se již zdravotní defekty, které mohou 

být hrozbou. Ekologická hodnota stromů je velmi nízká. Všechny čtyři stromy patří 

k nepůvodnímu introdukovanému stromu s geograficky vzdálené oblasti. U těchto stromů 

dojte k redukci a zdravotním řezům. 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí bere na vědomí znalecké posudky a souhlasí s pokácením lípy 

v parku Kampa s tím, že budou informovány o termínu kácení místní sdružení a místní 

občané. Komise také doporučuje okamžitou náhradní výsadbu (lípa). 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

on-line přihlášení 16:18 hod. p. Vesecký 

 

3. Otevírací doma Františkánská zahrada 

 

Na odd. životního prostředí byla doručena žádost p. Pavliše z Vojanových sadů, spol. s r.o. 

o změnu zavírací doby ve Františkánské zahradě. Dle Smlouvy o dílo se zahrada uzavírá 

od 15.4. do 14.9. ve 22 hod., z důvodu shromažďování lidí bez domova a osob závislých 

na omamných látkách dochází často k potičkám a je velký problém tyto lidi z prostoru 

zahrady vytlačit, vždy musí být přivolána Městská policie. P. Pavliš navrhuje zkrácení doby 

zavírání zahrady do 20 či 21 hodin. 

OŽP návrh nepodporuje, neboť v letním období je to důležitá spojnice v centru prahy pro 

občany Prahy 1. 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí nesouhlasí se zkrácením doby zavírání zahrady a doporučuje 

nechat čas 22 hodin. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4. Termíny KOŽP na I. pololetí  2022 

 

navržené termíny: 11.1., 8.2., 8.3., 5.4., 10.5., 7.6.2022 v zasedací místnosti č. dv. 201 

od 16.00 hodin. 

 

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

 

5. Akce v zeleni 

 

Spolek Filantropie, z.s. – humanitární potravinová, zdravotní, sociální pomoc pro maminky 

samoživitelky, nevidomé a lidé bez domova – leden až červenec, vždy čtvrtek odpoledne. 

Tato akce probíhá již delší dobu bez připomínek a stížností. 
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Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí souhlasí s konáním akce a doporučuje tuto akci ještě projednat 

s koordinátorem prevence kriminality p. Horákem. 

 

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

 

on-line připojení 16.18 hod. p. Kučera 

 

6. Různé 

 

P. Krenk informoval členy komise o schůzce zástupců OŽP OPVP P1 na Technické správě 

komunikací hl.m. Prahy. TSK budou předány soupisy stromů a zeleně, o které se budou 

starat – uliční stromy a stromořadí. Výsadby, které jsou do 5 let od výsadby, zůstávají MČ 

P1 pro provádění výchovných řezů a případné reklamaci. 

 

P. předseda opět žádá o účast vedoucího investičního odd. p. Dvořáka, prosí tímto p. 

radního Bureše, aby p. Dvořáka pozval na lednové jednání komise. 

Dále prosí OŽP o zajištění instalace 2 odpadkových košů na náplavce Na Kampě. 

 

 

Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání komise bude pan Antonín Berdych. 

 

V Praze dne 8.12.2021 

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

 

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

Potvrdil:  Tomáš Oliva, předseda komise  

podpis, datum………………………………………………….. 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 11.1.2022 v 16,00 hodin zasedací 

místnosti č. dv. 201.  


