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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2021/1 

 

 

Datum jednání 11.1.2022 

(začátek 16:00 konec 17:00) 

 

 

Přítomni: 

 

Tomáš Oliva, Antonín Berdych, Pavel Řeháček 

Valerie Clare Talacková, Lenka Pavlíková, Kateřina Melzerová 

 

Nepřítomni:  

 

 

Omluveni:  

 

Olga Krahulcová, Petr Kučera, Lukáš Vesecký 

 

 

Hosté: Zdeněk Krenk, ved. odd. živ.prostředí OPVP , radní Richard Bureš 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

2. Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2022 

3. Stromy Kampa, odpadkové koše nábřeží Kampa 

4. Informace k Anenskému trojúhelníku - javor 

5. 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. Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2022 

 

Objem finančních prostředků, který je pro tento program k dispozici, je stanoven 

rozpočtem Městské části Praha 1 a pro rok 2021 činí celkem 250.000,-Kč, z toho 50.000,- 

Kč pro téma Ekologická výchova a osvěta, 30.000,-Kč je určeno na  příspěvky na ochranu 

zvířat a chov včel a 170.000,-Kč na témata týkající se Péče o vzhled obce a veřejnou 

zeleň. 
 

Členové komise na otevírání obálek a hodnocení žádostí bude předložena Radě MČ Praha 

1 ve stejném složení jako v loňském roce. Komise se sejde v jeden den. Členové komise 

budou včas informování o termínu otevírání obálek a hodnocení žádostí. 
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Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí souhlasí s vypsáním dotačního programu v oblasti životního 

prostředí pro rok 2022. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Stromy Kampa, odpadkové koše nábřeží Kampa 

 

MHMP, Odbor památkové péče zaslal písemné vyjádření OŽP OPVP k žádosti o kácení lípy 

v parku Kampa. Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů 

a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany 

výše uvedených kulturně historických hodnot za podmínky, že jako náhradní výsadba 

budou vysazeny dva exempláře javorů stříbrných, zapěstované jako vícekmeny. 

P. předseda bude informovat místní občany a sdružení.  

P. radní Bureš informoval přítomné členy komise o návrhu navýšení rozpočtu na 

rekonstrukce Odkolkovské zahrady v parku Kampa. V únoru bude vyhlášena soutěž na 

úpravu povrchů cest. 

 

Odpadkové koše na nábřeží budou instalovány na jaře.  

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí bere na vědomí informace k parku Kampa. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4. Informace k Anenskému trojúhelníku 

 

Vedoucí OŽP p. Krenk informoval přítomné členy o stavu javoru, členům byly poskytnuty 

fotografie zachycující arboristické ošetření kořenů. Došlo k ručnímu výkopu (strouhy), byla 

natažena kari síť (slouží k výstuži), kořeny byly zahlazeny a ošetřeny, poté zasypáno 

zeminou. Strom je takto stabilizován k zachování. Kolem stromu bude vystavena zeď. Nyní 

je vyhlášena nová veřejná zakázka s novým projektem. 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí bere na vědomí informace k javoru. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5. Různé 

 

P. radní Bureš informoval členy komise o možnosti projektu – včely na úřadě. Svaz včelařů 

z Prahy 1 by poskytl úly se včelami, které jsou vyšlechtěné na život ve městech. Povrch 

střechy není pochozí, úly budou umístěny co nejvhodněji, blízko zdi, asfaltový povrch 

z důvodu možného horka byl konzultován se Svazem včelařů. 
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Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí souhlasí s umístěním včelích úlů na úřadě MČP1. 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

 

P. Krenk informoval členy komise o výsledku jednání na Technické správě komunikací hl.m. 

Prahy. Došlo ke směně některých pozemků – zeleně, o které se bude TSK starat a které 

naopak přešli z TSK na MČ P1. TSK se bude starat o uliční stromy a stromořadí. Výsadby, 

které jsou do 5 let od výsadby, zůstávají MČ P1 pro provádění výchovných řezů a případné 

reklamaci.  

 

 

Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání komise bude pan Antonín Berdych. 

 

V Praze dne 13.1.2022 

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

 

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

Potvrdil:  Tomáš Oliva, předseda komise  

podpis, datum………………………………………………….. 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 8.2.2022 v 16,00 hodin zasedací 

místnosti č. dv. 201.  


