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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2021/2 

 

 

Datum jednání 1.3.2022 

(začátek 16:00 konec 17:50) 

 

 

Přítomni: 

 

Tomáš Oliva, Antonín Berdych, Pavel Řeháček, Olga Krahulcová,  

Petr Kučera, Valerie Clare Talacková, Kateřina Melzerová 

 

Nepřítomni:  

 

 

Omluveni:  

 

Lukáš Vesecký Lenka Pavlíková 

 

 

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

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

2. Akce v zeleni 

3. Přehled investičních akcí - zeleň 

4. Různé 

 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

 

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

připomínek. 

 

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

 

2. Akce v zeleni 

 

a) Ostrovy s.r.o. – akce „United Islands of Prague“ v parku Kampa a na Střeleckém ostrově  

termín: 10. – 11.6.2022 

  

V parku Kampa není možné takto rozsáhlou akci povolit z důvodu obnovy závlah, které 

bude probíhat v jarních měsících po celé travnaté ploše. 
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Návrh usnesení: 

 

Komise pro životní prostředí souhlasí s konáním akce pouze na Střeleckém ostrově a 

s omezeným využití Nosticovy zahrady. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

b) Piána na ulici, z.s.- umístění Veršomatu v parku Kampa 

Termín: březen (od schválení záměru Radou MČ Praha 1) do 7.3.2032 

Jedná se o dřevěný altán s válci, kde se vylepují básničky různých autorů. Veršomat je 

umístěn na zpevněné ploše v parku u Říční ulice. 

Veršomat je v parku umístěn již od roku 2015, z důvodu revize smluv a bylo zjištěno, že 

Veršomat je již delší domu v parku umístěn bez právního titulu. 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí souhlasí s umístěním Veršomatu na 5 let za podmínky pravidelné 

údržby, která bude ukotvena ve smlouvě. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

c) Pražské jaro, o.p.s. – zahajovací koncert 77. ročníku mezinárodního hudebního festivalu 

Pražské jaro v parku Kampa 

termín: 12.5.2022 

 

V parku Kampa není možné tuto akci povolit z důvodu obnovy závlah, které bude probíhat 

v jarních měsících po celé travnaté ploše. 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí doporučuje žadateli změnu lokality na konání akce, a to Střelecký 

ostrov. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

d) Hlavní město Praha – akce 20 let od povodní „Exhibice integrovaného záchranného 

systému“ v parku na Slovanském ostrově 

termín: 18.9.2022 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise živ. prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1 schválení této akce, avšak za podmínky 

konání akce zpevněných plochách parku, techniku a stánky není možné umístit na 

zrekonstruované trávníku a dále projednaly sestavování protipovodňových zábran 

s Palácem Žofín. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 
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e) Rotary club Praha City – umístění výstavy „Víte, jak žijí starší a nemohoucí lidé ve 

výjimečné době? v parku na Slovanském ostrově 

termín: 1.5. – 15.10.2022 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1 schválit konání této výstavy se 

zkrácením výstavy o měsíc z důvodu kolize akce MHMP, pokud žadatel nebude souhlasit se 

zkrácením, zvolí jinou lokalitu – OŽP navrhuje Alšovo nábřeží. 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

P. radní Bureš informoval o schválené akci dopisem – akce „Kultura pro Ukrajinu v parku 

Kampa dne 3.3.2022, pořádané společností Containall, o.p.s. 

Komise pro živ. prostředí bere tuto informaci na vědomí. 

 

3. Přehled investičních akcí – zeleň 

 

a) Františkánská zahrada – proběhne 2. etapa obnovy stromů – jabloně – na podzim budou 

vysazeny nové 

b) závlahy na Kampě – během března bude soutěžen dodavatel, akce v parku tedy bude 

možné pořádat pouze do dubna. Bude vypracován plánek s podiem a vymezeným možným 

prostorem pro konání menších a tradičních akcí, tak aby nebyly poškozeny závlahy atd. 

c) Odkolkovská zahrada – nyní probíhá sanace zdi, závlahy poté navážou i na tuto stranu 

parku, mělo by být do září hotové 

d) park Klárov – během měsíce dubna a května budou probíhat výkopové práce v rámci 

stavebních úprav STL plynovodů, poté dojde k revitalizaci parku, úprava chodníků, výsadba 

stromů atd., do června by mělo být hotové. P. Berdych přislíbil zajištění návrhu projektu u 

p. starosty. 

Komise pro živ. prostředí žádá o zveřejnění informace na webu MČ Praha 1. 

e) park Cihelná – OŽP zajistí u OIN projekt revitalizace a na místě budou umístěny 

informační cedule  

f) sportoviště u Nemocnice pod Petřínem – od MHMP bude výpůjčkou svěřena správa 

sportoviště, poté se vypracuje projekt, 1. studie – proběhne participace  

g) hřiště Za Haštalem – vzlíná zeď u MŠ, nutná oprava, p. Budeš obdrží od p. Rachůnka 

výsledek participace, návrh projektu zpracování na základě připomínek místních 

 

4. Různé 

 

V letošním roce budou opět na území MČ Praha 1 instalována mobilní mlžítka.  

 

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 5.4.2022 v 16,00 hodin zasedací 

místnosti č. dv. 201.  


