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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2022/4 

 

Datum jednání 10.5.2022 

(začátek 16:00 konec 17:10) 

 

 

Přítomni: 

 

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

Petr Kučera, Valerie Clare Talacková, Pavel Řeháček  

 

 Kateřina Melzerová 

 

Nepřítomni:  

 

 

Omluveni:  

 

Lukáš Vesecký 

 

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

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

2. Informace k závlahám Kampa 

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 

 

17.05 hod. příchod pí Talacková, 17.10  hod příchod p. Berdych 

 

2. Informace k závlahám Kampa 

 

Ing. Krenk informoval o stavu výběrového řízení na obnovu závlahového systému v parku 

Kampa. Výběrové řízení je vyhlášeno, do 25.5.2022 je termín odevzdání nabídek, poté 

31.5.2022 materiál do Rady MČ P1 s výběrem vítězného uchazeče, poté se zahájí co 

nejdříve obnova závlah. Do Rady MČ Praha 1 bude předložen plánek parku Kampa 

s možnými variantami umístění záboru v rámci akcí (kulturní, sportovní akce, výstavy 

atd.), tak aby nebyly závlahy poničeny, již nebude možné v parku povolit rozsáhlé akce. 

 

3. Různé 
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a) Akce v zeleni 

Kristián spol. s r.o. – komunitní osvětová a edukativně- zábavná akce v parku Lannova 

dne 16.6.2022 

 

Návrh usnesení: 

 

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

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

Usnesení bylo přijato. 

 

 

b) Výstava v parku Kampa 

 

p. předseda vznesl dotaz na povolení výstavy Francouzského institut Praha v parku Kampa 

v trávě. Rada MČ Praha 1 schválila na svém jednání tuto výstavu v trávě, po obnově závlah 

dojde k výměně části travnaté plochy, kde výstava probíhá. KOŽP navrhuje posunutí 

výstavních panelů více ke kraji travnaté plochy, přes vyšlapanou cestičku. OŽP vyjedná 

s pořadatelem výstavy. 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí doporučuje vyjednat posunutí výstavních panelů blíže 

k betonovému chodníku. 

 

Hlasování:  pro 6, proti 1, hlasování se zdrželo 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

c) Revitalizace parku na Klárově 

 

P. Bureš informoval o stavu revitalizace parku na Klárově, došlo ke zpoždění termínu oprav 

plynovodů, poté ihned začne rekonstrukce. Umístění mobilních bezbariérových WC vedle 

dětského hřiště není možné z důvodu nesouhlasu památkářů. 

 

Park Holubička – obnova parku pozastavena, v kolizi umístění výtahu z metra. 

 

Vojanovy sady – pergola na terase již hotová, nyní začnou probíhat obnovy mlatových cest 

na terase. 

 

 

Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání komise bude pan Antonín Berdych. 

 

V Praze dne 11.5.2022 

 

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

 

 

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

 

Potvrdil:  Tomáš Oliva, předseda komise  

podpis, datum………………………………………………….. 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 14.6.2022 v 16,00 hodin zasedací 

místnosti č. dv. 201.  


