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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2021/3 

 

 

Datum jednání 5.4.2022 

(začátek 16:00 konec 17:40) 

 

 

Přítomni: 

 

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

Petr Kučera, Valerie Clare Talacková, Kateřina Melzerová 

 

Nepřítomni:  

 

 

Omluveni:  

 

Lukáš Vesecký, Pavel Řeháček  

 

 

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

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

2. Akce v zeleni 

3. 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. Akce v zeleni 

 

a) Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan – konání akce „Čarodějnice a dětský 

den“ – park Kampa 

termín: 30.4. – 1.5.2022 

 

Návrh usnesení: 

 

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

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

Usnesení bylo přijato. 
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3. Různé 

 

P. radní Bureš informoval o stavu rekonstrukce Klárova – již vysoutěženo, schváleno Radou 

MČ Praha 1. Budou umístěny přenosné Toi toi vedle DH. 

 

P. radní Bureš informoval o podepsané Smlouvě o výpůjčce s MHMP pozemku parc. č. 

933/6 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, a pozemku parc. č. 933/8 – ostatní 

plocha, zeleň, to vše v kat. území Malá Strana, obec Praha – Petřín naproti Nemocnici Pod 

Petřínem. MHMP přenechal touto smlouvou MČ Praha 1 do bezplatného užívání předmět 

výpůjčky za účelem revitalizace předmětu výpůjčky spočívající zejména v umístění a 

vybudování moderního sportoviště pro rekreační sportovce, běžce a další fyzicky aktivní 

návštěvníky parků na Petříně, a to včetně zázemí pro běžce v souladu s projektem. 

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Návrh hotového projektu bude předložen MHMP 

k posouzení, poté bude možné představit místním občanům a spolkům. 

Komise se shodla na názvu „Sportoviště pod Petřínem“ .  

 

DH Haštal – p. radní Bureš připravil vizualizaci nového hřiště, bude vyvěšeno na úřední 

desce ÚMČ Praha 1 a bude vyvěšeno na webových stránkách ÚMČP1. Dne 11.4.2022 bude 

zahájena rekonstrukce komunitní zahrady, bude vydlážděno, umístí se nové truhlíky, 

zemina atd. Do ukončení úprav budou mít zahrádkáři možnost si přesadit rostliny na 

předem určené náhradní místo, koordinace p. Vaculín. Komunitní zahrádka by měla být 

hotova do konce dubna. V rámci revitalizace hřiště bude umístěna toi toi, není ale možné 

použít bezbariérovou toi toi z důvodu prostoru. 

 

Vojanovy sady – hotová pergola. Bude zahájena obnova mlatových cest na terase. 

 

Pí Pavlíková navrhuje finanční výpomoc společnosti Vojanovy sady, která přišla vrácením 

ploch TSK,o část příjmu. P. Pavliš zaměstnává sociálně, zdravotně postižené a 

znevýhodněné osoby. Dále podala dotaz ohledně toalet na Petřínských terasách. Jsou 

součástí budovy, OŽP zjistí na majetku. 

Malostranské náměstí – revitalizace náměstí – řeší MHMP  

 

Park Národního probuzení – došlo k prořezu stromu, bude obnoveno původní schodiště do 

parku. 

 

P. Berdych upozornil na zarostlý strom v mříži na Petrském nám. – podnět podán na TSK. 

 

 

 

Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání komise bude pan Antonín Berdych. 

 

V Praze dne 6.4.2022 

 

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

 

 

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

 

Potvrdil:  Tomáš Oliva, předseda komise  

podpis, datum………………………………………………….. 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 10.5.2022 v 16,00 hodin zasedací 

místnosti č. dv. 201.  


