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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2022/5 

 

Datum jednání 14.6.2022 

(začátek 16:00 konec 17:00) 

 

 

Přítomni: 

 

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

Petr Kučera, Valerie Clare Talacková, Pavel Řeháček  

 

 Kateřina Melzerová 

 

Nepřítomni:  

 

 

Omluveni:  

 

Lukáš Vesecký 

 

Hosté: Blanka Zoufalá, referent odd. životního prostředí, Dorian Gaar, referent odd. 

sportu a zahraničních vztahů 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

2. Zimní kluziště Střelecký ostrov 

3. Návrh revitalizace parku Kampa (p. předseda Oliva) 

4. Parkování mobilní ošetřovny Drop In na asfaltové ploše ve Vrch. sadech 

5. Různé 

 

 

1. Zahájení komise, schválení programu a zápisu 

 

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

připomínek. Bod č. 2 se přehodil na bod č. 3. 

 

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

 

2. Návrh revitalizace parku Kampa 

 

P. předseda Oliva přednesl návrh na osázení parku, travnatých ploch, keři, které by 

zabránily vjezdu cyklistů a aut na travnaté části. Během června započne obnova závlah, je 

tedy vhodné jakýmkoliv způsobem zabránit vjezdu aut na trávník, aby nedošlo k poškození 

trysek od závlah. Dále navrhuje připravit vizualizaci revitalizace parku Kampa, předat na 

vědomí spolkům na Kampě. 

Paní Zoufalá reagovala na požadavek vysázení keřů. Veškeré vysazování zeleně v parku 

(stromy, keře atd.), podléhá schvalování památkářů. 
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Členové komise se shodly, že je park nutné ochránit proti větším akcím, které se neváží 

na občany Prahy 1, je možné povolit pouze akce menšího rozsahu, tradiční akce 

(čarodějnice, dětské sportovní akce, spolkové akce atd.), které se přizpůsobí umístění 

závlah. P. předseda Oliva do třech týdnů zašle návrh na užívání parku Kampa. Všichni 

členové komise mohou zasílat své připomínky, návrhy a podněty k akcím v parku k rukám 

paní tajemnice. Během prázdnin bude zpracován manuál na pořádání akcí v parku Kampa. 

 

Návrh usnesení: 

 

a) Komise pro živ. prostředí žádá OŽP o vizualizaci revitalizace parku Kampa a Klárov, 

které budou vyvěšeny v parku Kampa u Plynárenského domečku a park Klárov na 

zábranách kolem stavby na Klárově. 

 

b) P. předseda Oliva úkol – do 3 týdnů zaslat návrh na konání akce parku Kampa 

 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Zimní kluziště Střelecký ostrov 

 

P. Gaar z odd. sportu a zahraničních vztahů přednesl návrh na umístění zimního kluziště 

na Střeleckém ostrově, které bylo umístěno v parku již v loňském roce zkušebně. Jedná 

se o technologii, kdy není potřeba vody, jde o umělý povrch. Náklady na provoz kluziště 

činí přes 500tis. Kč. MHMP na provoz kluziště (sportovní aktivity) přispívá do rozpočtu MČ 

Praha 1.  

V rámci debaty paní Pavlíková hovořila o vlastní zkušenosti z bruslení, kdy tento povrch 

není úplně ideální. P. Berdych navrhoval finanční prostředky využít jinak. 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí nemá námitky k umístění kluziště v parku na Střeleckém ostrově, 

v rámci ochrany zeleně a souhlasí s umístěním. Komise doporučuje MČ Praha 1 zvážit jinou 

technologii kluziště z důvodu komentářů osobních zkušeností občanů Prahy 1 ke kvalitě 

bruslení 

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

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Parkování mobilní ošetřovny Drop In na asfaltové ploše ve Vrch. sadech 

 

Dne 2.5.2022 byla doručena panu místostarostovi Burgrovi žádost Drop Inu o umožnění 

parkování mobilní ošetřovny ve Vrchlického sadech na asfaltové ploše. Jedná se o vůz 

uzpůsobený k ošetřování klientů Drop Inu, testování na infekční choroby a poskytování 

harm reduction servisu. Mobilní ošetřovna by nahradila pěší terénní práce, vůz by parkoval 

na asfaltové ploše každou neděli v čase od 13:45 do 16:15 hodin. Také bylo předloženo 

stanovisko protidrogové koordinátorky MČ Praha 1 paní Pleskankové, která službu v rámci 

parku Vrchlického sadech doporučuje, dojte tímto ke zkvalitnění služeb. 

 

Plocha ve Vrch. sadech slouží pro parkování filmové techniky filmových štábů, které 

využívají celou plochu. Bude tedy nutné v případě schválení Radou MČ Praha 1, informovat 

Drop In o parkování filmařů v daném termínu, tedy neděle. Doporučuje Drop Inu vyjednat 

s Actonem, správcovskou firmou celého parku Vrch. sady, náhradní zpevněnou plochu, kde 

by ošetřovna parkovala. 

OŽP OPVP nemá námitek k parkování mobilní ošetřovny. 
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Návrh usnesení: 

 

Komise pro živ. prostředí doporučuje Radě MČ Praha 1 schválit umístění mobilní ošetřovny 

s tím, že bude vždy Drop In informován o záboru filmařů, kdy nebude možné parkovat na 

zpevněné ploše ve Vrchlického sadech. 

 

Hlasování:  pro 5, proti 0, hlasování se zdrželo 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Různé 

 

p. předseda Oliva navrhl jednání komise v září, kdy proběhne již poslední komise v tomto 

složení. Pí tajemnice zajistí termín a zasedací místnost. 

 

Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání komise bude pan Antonín Berdych. 

 

V Praze dne 16.6.2022 

 

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

 

 

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

 

Potvrdil:  Tomáš Oliva, předseda komise  

podpis, datum………………………………………………….. 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 13.9.2022 v 16,00 hodin zasedací 

místnosti č. dv. 201.  


