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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

Zastupitelstvo městské části 
26. zasedání 

dne 18.05.2021

Návrh usnesení:

Zajištění péče o javor stříbrný na pozemku pare. č. 168, k. ú. Staré Město, 
tzv. Anenském trojúhelníku na Smetanově nábřeží

1) bere na vědomí
usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy č. 26/11 ze dne 22. 4. 2021 
dle přílohy tohoto usnesení

2) ruší
usnesení č. UZ21 0231 ze dne 26. 3. 2021 v bodě č. 5.

3) ukládá
zachovat strom javor stříbrný růst na parcele 168, k.ú. Staré Město, řádně 
o něho pečovat a dbát na dobrou perspektivu tohoto stromu v souvislosti 
se všemi plánovanými nebo realizovanými projekty, které se dotýkají 
tohoto území.

3.1
Zodpovídá: starosta MČ Praha 1 
Termín: 01.06.2050

4) u k I á d á
bezodkladně a podrobně průběžně informovat Zastupitelstvo MČ Praha 
1 o úpravách projektu revitalizace plochy Anenského trojúhelníku na 
pozemku pare. č. 168 v k.ú. Staré Město a o navazujících projektech 
obnovy čapadla 026/17a a vytvoření nábřežního korza.

4.1
Zodpovídá: Ing. Petr Hejma 
Termín: 16.06.2021

Obsah:
návrh usnesení 
Důvodová zpráva

1.
2.



Příloha k usnesení 
Priloha_duvodove_zpravy_l_- 
_20210421_verejne_prohlaseni_Hejma.pdf 
Priloha_duvodove_zpravy_2_-_23_Usneseni.pdf

3.
4.

5.



Důvodová zpráva

Městská část Praha 1 je investorem stavební akce „Revitalizace plochy Anenský trojúhelník14 a též 
má být investorem navazující akce „stavebních úprav na pozemku pare. č. 1149, k. ú. Staré Město, 
Smetanovo nábřeží, Praha 1“ spočívající ve stavební úpravě průchodu - tzv. čapadla - pod 
Smetanovým nábřežím od Vltavy směrem k ulici Karoliny Světlé. Na čapadlo má navazovat projekt 
„nábřežního korza44, u kterého není předkladateli zřejmé, kdo má být investorem a ani v jakém stavu 
je rozsah a naplánování tohoto projektu.

V rámci těchto stavebních úprav měl být pokácen letitý strom javor stříbrný. Avšak starosta Petr 
Hejma ve svém prohlášení ze dne 21. 4. 2021 (viz příloha č. 1 důvodové zprávy) garantoval 
zachování javoru stříbrného a úpravu projektu revitalizace Anenského trojúhelníku. Následně 
zastupitelstvo hlavního města Prahy vzalo toto vyjádření starosty Petra Hej my na vědomí (viz 
příloha č. 1 usnesení). Zastupitelstvu MČ Praha 1 se navrhuje vzít též usnesení zastupitelstva 
hlavního města Prahy na vědomí.

Předkládané usnesení dále
• ruší usnesení č. UZ21_0231 ze dne 26. 3. 2021 v jeho bodě č. 5 (viz příloha ě. 2 důvodové 

zprávy), neboť okolnosti již neumožňují „pokračovat v revitalizaci v souladu: se 
schváleným projektem, s platnými povoleními ", neboť je zapotřebí zajistit úpravu projektu.

• ukládá zajistit dožití javoru stříbrného na parcele 168, k.ú. Staré Město při zachování řádné 
sadovnické péče a se zohledněním perspektivy stromu ve všech navazujících projektech.

• ukládá o všech navazujících fázích projektu detailně informovat zastupitelstvo.

Vzhledem ke složitosti celé problematiky předkladatel uvítá konstruktivní spolupráci všech 
zastupitelů na formulaci tohoto usnesení.

Přílohy důvodové zprávy:
1) Veřejné prohlášení starosty MČ Praha 1 Petra Hejmy ze dne 21. dubna 2021 o rozfázování a 
úpravě projektu revitalizace plochy Anenského trojúhelníku na pozemku pare. ě. 168 v k.ú. Staré 
Město a obnově čapadla 026/17a s cílem zachovat stávající strom „Javor Stříbrný44 s tím, že projekt 
bude realizován v první fázi se zachováním stromu a jeho finální dokončení bude realizováno poté, 
co strom ztratí svou vitalitu
2) Usnesení č. UZ21 0231 ze dne 26. 3. 2021



Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USNESENÍ
Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 26/11 
ze dne 22.4.2021

k "Petici proti kácení javoru stříbrného"

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

bere na vědomí

1. Petici proti kácení javoru stříbrného, uvedenou v příloze tohoto usnesení
2. Veřejné prohlášení starosty MČ Praha 1 Petra Hejmy ze dne 21. dubna 2021 o 

rozfázování a úpravě projektu revitalizace plochy Anenského trojúhelníku na 
pozemku pare. č. 168 v k.ú. Staré Město a obnově čapadla 026/17a s cílem 
zachovat stávající strom „Javor Stříbrný" s tím, že projekt bude realizován v první 
fázi se zachováním stromu a jeho finální dokončení bude realizováno poté, co strom 
ztratí svou vitalitu

souhlasí
s realizaci projektu revitalizace plochy Anenského trojúhelníku na pozemku pare. č. 168 
v k.ú. Staré Město včetně obnovy čapadla 026/17a a vytvoření nábřežního korza v 
souladu s bodem I. tohoto usnesení, ve formě jednoduchého dřevěného mola na pevné 
konstrukci v úrovni hladiny řeky s vyloučením komerčního přístaviště lodí

pověřuje 
1. primátora hl.m. Prahy

1. vyřízením petice a k přípravě memoranda mezi HMP a MČ Praha 1 o 
vzájemném postupu a spolupráci dle předchozích bodů tohoto usnesení

Termín: 31.5.2021

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP 
Z-9341Tisk:

Provede:
Na vědomí: odborům MHMP



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 26/11 ze dne 22. 4. 2021

Petice proti kácení javoru stříbrného v „Anenském
trojúhleníku"

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s pokácením javoru stříbrného, který se nachází 
v trojúhelníkovém parčíku na Smetanově nábřeží, Praha 1 (parcela č. 168 k. ú. Staré 
Město).

javor má být pokácen v souvislosti s projektem na vydláždění trojúhelníkového parčíku 
před hotelem Smetana (Pachtův palác) a zbudování veřejného podchodu pod vozovkou 
směrem k řece. javor totiž stojí přesně v cestě plánovanému vchodu do podchodu. Ačkoli 
samo zpřístupnění řeky není špatný nápad, nejde v žádném případě o urgentní projekt, 
ani o projekt který by vzešel z poptávky místních obyvatel, jeho realizace může několik 
desítek let počkat až strom přirozeně dožije.

Takto vzrostlý strom je velkou hodnotou pro město. Podílí se na Čištění ovzduší, 
poskytuje stín a v létě ochlazuje rozpálený vzduch. Nelze opomenout ani velkou 
estetickou hodnotu vzrostlých stromů v ulicích města a hodnotu památkovou v 
pražském panoramatu při pohledu z Karlova mostu a Kampy. Dorůst do podobné 
velikosti trvá stromu desítky let

Vyzýváme starostu Městské části Praha 1 a celé vedení radnice, aby upustili od 
kácení dotyčného javoru stříbrného a nechali ho žít.

Za petiční výbor ve složení

Petiční arch k vytisknutí vzhledem k současné situaci s covidem poskytneme pouze na 
vyžádání, doporučujeme upřednostnit elektronický podpis petice.

Kontakt (e-mail) PodpisAdresaJméno a příjmení



tekrrmr(e-mail)
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Důvodová zpráva k tisku Z - 9341

Zastupitelstvu hlavního města Prahy byla adresována petice proti pokácení javoru stříbrného, který se 
nachází na Smetanově nábřeží. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb., je tato 
petice předkládána zastupitelstvu hlavního města Prahy k projednání.

Dle petentů se jedná o investiční akci městské části Praha 1, hlavní město Praha je v této investici 
hlavním partnerem, a to jak zapojením svého majetku, tak udělením dotace na realizaci. Hlavní město 
se podílí na financování investice zahrnující kácení současných stromů, vydláždění prostoru a novou 
výsadbu, a to prostřednictvím dotace na revitalizaci a rozšíření zeleně a přilehlých ploch a na 
krajinářskou úpravu a zajištění retence vody se zachováním vzrostlých stromů v celkové výši 3,5 milionu 
korun.

Petenti požadují, aby zastupitelstvo hlavního města Prahy odvolalo souhlas hlavního města Prahy s 
realizací projektu, jehož součástí je i pokácení javoru stříbrného, a to do doby, než bude nalezena cesta 
k záchraně tohoto stromu.



Od:
Odesláno:
Komu:

12. dubna 2021 10:35
Udženija Alexandra (ZHMP); Prokop Ondřej (ZHMP); Benda Martin 
(ZHMP); Gellová Marta (ZHMP); Krausová Michaela (ZHMP); Richter 
Pavel (ZHMP); Štampach (ZHMP); Radošinský Adrián (MHMP, LEG)

Kopie:
Předmět: Petice k projednání KV (Fwd: Otevřený dopis ve věci zachování javoru 

stříbrného na pozemku pare. č. 168, k. ú. Staré Město, tzv. Anenském 
trojúhelníku na Smetanově nábřeží)
l_hlavicka_petice_-_Petice proti kácení javoru stříbrného - Praha 1, u 
Karlových lázní - Petice.com.pdf; 
3_podpisy_petice_online_k_20210326.xlsx; 
2_sken_papirove_podpisy.pdf;
Otevreny_dopis_primátor_zachovanijavoru_stribrneho.pdf

Přílohy:

Příznak pro zpracování: Zpracovat 
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Vážená paní předsedkyně,
vážené členky a členové Kontrolního výboru ZHMP,

obracím se na Vás v záležitosti Petice proti kácení javoru stříbrného - Praha 1, u Karlových 
lázní, kterou jsme za petiční výbor poslali na vědomí panu primátorovi a RHMP a požádali o 
projednání zastupitelstvem HMP, viz přeposlaná zpráva níže. V příloze je seznam občanů, kteří 
podepsali petici ke 22. březnu (aktuální seznam podpisů i zastoupení Pražanů ie uvedeno na 
www.neticezaiavor.cz).

Prosím Kontrolní výbor o projednání této záležitosti tak, aby bylo možno věc předložit na 
nejbližší řádné zasedání ZHMP.

Děkuji a přeji zdraví,

Forwarded message
Od
Date: út 30. 3.
Subject: Otevřený dopis ve věci zachování javoru stříbrného na pozemku pare. č. 168, k. ú. Staré 
Město, tzv. Anenském trojúhelníku na Smetanově nábřeží 
To: <Zdenek.Hrib@,praha.eu>
Cc: <Petr.Hlubucek@nraha. eu>. <Adam. Scheinherr@,praha. eu> <Pavel.Vvhnanek@praha. eu>. 
<Petr.Hlavacek@praha.eu>. <Jan.Chabr@praha.eu>.. <Milena.Johnova@nraha.eu> 
<Hana.Kordova.Marvanova@praha.eu>, RAD Šimral Vít (ZHMP) <Vit,Šimral@,praha.eu>, 
<Hana.Trestikova@praha.eu>. <Adam,Zabranskv@praha.eu>. <petr.heima@prahal.cz>, Vít

v

http://www.neticezaiavor.cz
mailto:Petr.Hlavacek@praha.eu
mailto:Jan.Chabr@praha.eu
mailto:Milena.Johnova@nraha.eu
mailto:Hana.Kordova.Marvanova@praha.eu
mailto:Hana.Trestikova@praha.eu
mailto:Zabranskv@praha.eu
mailto:petr.heima@prahal.cz


Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás kvůli záchraně javoru stříbrného na pozemku pare. č. 168, k. ú. Staré Město, 
tzv. Anenském trojúhelníku na Smetanově nábřeží. Tento javor má být pokácen kvůli stavbě 
nového vydlážděného náměstíčka na místě stávajícího parčíku na uvedené parcele, kdy strom 
údajně brání realizaci podchodu k Vltavě bývalým tzv. čapadlem.

Ačkoliv se jedná o investiční akci městské části Praha 1, hlavní město Praha je v investici 
hlavním partnerem, a to jak zapojením svého majetku, tak udělením dotace na realizaci. Za 
prvé čapadlo na pare. č. 1149, k.ú. Staré Město je přímo v majetku hlavního města Prahy, takže 
hlavní město dalo plnou moc městské části pro projednávání stavebního povolení na podchod v 
trase původního čapadla. Za druhé hlavní město se podílí na financování investice zahrnující 
kácení současných stromů, vydláždění prostoru a novou výsadbu, a to prostřednictvím dotace na 
„revitalizaci a rozšíření zeleně a přilehlých ploch4' a na „krajinářskou úpravu a zajištění retence 
vody se zachováním vzrostlých stromů44 v celkové výši 3,5 milionu korun.

Vzhledem ke skutečnosti, že série navazujících projektů na vydláždění náměstí, zprůchodnění 
čapadala a vybudování lávek na Vltavě včetně vyhlídkové restaurace se nejeví jako nezbytná pro 
fungování města, aby svou hodnotou vyvážila pokácení starého zdravého stromu o výšce 17 
metrů, vyzýváme Vás k odvolání souhlasu hlavního města s realizací projektu, a to alespoň 
do té doby, než bude nalezena cesta k zachování dotyčného stromu.

Důvodem, proč se na Vás obracíme, je i skutečnost, že vedení městské části Praha 1 na jednání 
zastupitelstva dne 26. března odmítlo alespoň vzít na vědomí petici občanů proti kácení 
javoru stříbrného, kterou podepsalo přes 3 000 lidí, vesměs Pražanů a Pražanek. Tuto petici, 
kterou najdete na www.peticezaiavor.cz. Vám posíláme na vědomí jako přílohu tohoto dopisu a 
žádáme o její projednání na nejbližší schůzi zastupitelstva hlavního města Prahy.

Znepokojuje nás též, že ačkoliv Vy ve svém veřejném prohlášení říkáte, že „budete jednat s MČ 
Praha 1, aby upravila svůj projekt revitalizace44, tak na výše zmíněném zastupitelstvu Praha 1 
bylo schválení pokračování stavebních prací beze změny. Od pokácení javoru stříbrného nás tak 
dělí pouhá hnízdící aktivita holuba hřivnáče, který pokud opustí hnízdo, tak městská část strom 
ihned pokácí, jak vyplynulo z vyjádření jejích zástupců.

Věříme, že s pokácením dotyčného javoru stříbrného nechcete být nijak spojován a od celé věci 
se distancujete.

S pozdravem členové petičního výboru „Petice proti kácení javoru stříbrného - Praha 1, u 
Karlových lázní44

http://www.peticezaiavor.cz


Na vědomí:
© Členové rady hlavního města Prahy 

• Starosta MČ Praha 1



Petice proti kácení javoru stříbrného - Praha 1, u Karlových... https://www.petice.com/petice_proti_kaceniJavoru_stibrne...

Petice proti kácení javoru stříbrného - Praha 1, u Karlových lázní

Sdílet na Facebooku (1593)

^ Petice jx Oznámeni QT) SJ Podpisy]2 787 ] T Komentáře ti Statistika □ Zvláštni viditelnost

Podepsat tuto petici 
Podepsáním povoluji Petr Kučera, člen 
Zastupitelstva MČ Praha 1, Zelená pro 
Jedničku, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v 
této věci pravomoci.

i., * \
!

MATS «;/•'c-.j

- [] Pokračovat prostřednictvím Facebookum4

jm
NEBO

v.U-'—\;ÍX' i4

* Příjmení* Křestní jménojv

Česká republika * Městoíl|
- ■ * Ulice

* E-mailová adresafír- ■'|

Podepisuji, protože... (volitelné)

JJ

www.peticezajavor.cz

Zveřejnit můj podpis 
*> Ano Ne

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s pokácením javoru stříbrného, 
který se nachází v trojúhelníkovém parčíku na Smetanově nábřeží, Praha 
1 (parcela č. 168 k. ú. Staré Město).

Pošlete mi e-mail, jakmile se objeví novinka o této 
petici

NeAno
Javor má být pokácen v souvislosti s projektem na vydláždění 
trojúhelníkového parčíku před hotelem Smetana (Pachtův palác) a 
zbudování veřejného podchodu pod vozovkou směrem k řece. Javor totiž 
stojí přesně v cestě plánovanému vchodu do podchodu. Ačkoli samo 
zpřístupnění řeky není špatný nápad, nejde v žádném případě o urgentní 
projekt, ani o projekt, který by vzešel z poptávky místních obyvatel. Jeho 
realizace může několik desítek let počkat, až strom přirozeně dožije.

Je mi alespoň 16 let a přijímám zásady ochrany 
osobnich údajů.

Ano Ne

1

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. 
Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, 
přidejte si prosím info@petice.com do vašich 
kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Takto vzrostlý strom je velkou hodnotou pro město. Podílí se na čištění 
ovzduší, poskytuje stín a v létě ochlazuje rozpálený vzduch. Nelze 
opomenout ani velkou estetickou hodnotu vzrostlých stromů v ulicích 
města a hodnotu památkovou v pražském panoramatu při pohledu z
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https://www.petice.com/petice_proti_kaceniJavoru_stibrne...Petice proti kácení javoru stříbrného - Praha 1, u Karlových...

Karlova mostu a Kampy. Dorůst do podobné velikosti trvá stromu desítky Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis 
nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu,let.

Vyzýváme starostu Městské části Praha 1 a celé vedeni radnice, aby 
upustili od kácení dotyčného javoru stříbrného a nechali ho žít.

Za petiční výbor ve složení

Petiční arch k vytisknutí vzhledem k současné situaci s covidem 
poskytneme pouze na vyžádání, doporučujeme upřednostnit elektronický 
podpis petice.

Přílohy:

Kde se strom přesně nachází (mapy.cz) 
Pohled z Karlova mostu v Google Street View
(www. instantstreetvie w. co m)
Dendrologický posudek, že se jedná o zdravý strom s dlouhou 
perspektivou (2016)
Vizualizace na webu TaK Architects
Vizualizace pro vydlážděni parku a vybudování podchodu směrem k 
řece
Vydláždění parku: Objednávka projekčních prací od TaK Architects 
(Registr smluv)
Vydláždění parku: Projektová dokumentace od TaK Architects ke 
stažení (154 MB, tenderarena.cz)
Vydláždění parku: Smlouva na realizaci vydláždění parku s OHL ŽS, 
a.s. (Registr smluv)

e

člen Zastupitelstva MČ Praha 1, Zelená pro Jedničku

Kontaktujte autora petice

3/22/21, 10:3/2 of 2
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Primátor hlavního města Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib 
Mariánská nám. 2 
110 01 Praha 1

Věc: Otevřený dopis ve věci zachování javoru stříbrného na pozemku pare. č. 168, k. ú. Staré 
Město, tzv. Anenském trojúhelníku na Smetanově nábřeží

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás kvůli záchraně javoru stříbrného na pozemku pare. č. 168, k. ú. Staré Město, 
tzv. Anenském trojúhelníku na Smetanově nábřeží. Tento javor má být pokácen kvůli stavbě nového 
vydlážděného náměstíčka na místě stávajícího parčíku na uvedené parcele, kdy sU'om údajně brání 
realizaci podchodu k Vltavě bývalým tzv. čapadlem.

Ačkoliv se jedná o investiční akci městské části Praha 1, hlavní město Praha je v investic! 
hlavním partnerem, a to jak zapojením svého majetku, tak udělením dotace na realizaci. Za 
prvé čapadlo na pare. č, 1149, k.ú. Staré Město je přímo v majetku hlavního města Prahy, takže 
hlavní město dalo plnou moc městské části pro projednávání stavebního povolení na podchod v 
trase původního čapadla. Za druhé hlavní město se podílí na financování investice zahrnující kácení 
současných stromů, vydláždění prostoru a novou výsadbu, a to prostřednictvím dotace na 
„revitalizaci a rozšíření zeleně a přilehlých ploch" a na „krajinářskou úpravu a zajištění retence 
vody se zachováním vzrosúých stromů" v celkové výši 3,5 milionu korun.

Vzhledem ke skutečnosti, že série navazujících projektů na vydláždění náměstí, zprůchodnění 
čapadala a vybudování lávek na Vltavě včetně vyhlídkové restaurace se nejeví jako nezbytná pro 
fungování města, aby svou hodnotou vyvážila pokácení starého zdravého stromu o výšce 17 metrů, 
vyzýváme Vás k odvolám souhlasu hlavního města s realizací projektu, a to alespoň do té doby, 
než bude nalezena cesta k zachování dotyčného stromu.

Důvodem, proč se na Vás obracíme, je i skutečnost, že vedení městské části Praha 1 na jednání 
zastupitelstva dne 26. března odmítlo alespoň vzít na vědomí petici občanů proti kácení 
javoru stříbrného, kterou podepsalo přes 3 000 lidí, vesměs Pražanů a Pražanek. Tuto petici, 
kterou najdete na www.peticezajavor.cz. Vám posíláme na vědomí jako přílohu tohoto dopisu a 
žádáme o její projednání na nejbližší schůzi zastupitelstva hlavního města Prahy.

Znepokojuje nás též, že ačkoliv Vy ve svém veřejném prohlášení říkáte, že „budete jednat s MČ 
Praha 1, aby upravila svůj projekt revitalizace", tak na výše zmíněném zastupitelstvu Praha 1 bylo 
schválení pokračování stavebních prací beze změny. Od pokácení javoru stříbrného nás tak dělí 
pouhá hnízdící aktivita holuba hřivnáče, který pokud opustí hnízdo, tak městská část strom ihned 
pokácí, jak vyplynulo z vyjádření jejích zástupců.

Věříme, že s pokácením dotyčného javoru stříbrného nechcete být nijak spojován a od celé věci se 
distancujete.

S pozdravem členové petičního výboru „Petice proti kácení javoru stříbrného - Praha 1, u 
Karlových lázní"

http://www.peticezajavor.cz


Na vědomí:
• Členové rady hlavního města Prahy
• Starosta MČ Praha 1
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Javor stříbrný zachováme

Po diskusi s občany a odborníky jsme dnes rozhodli, že upravíme 

projekt revitalizace Anenského trojúhelníku. Javor, který bránil 
obnovení historického podchodu pod nábřežím a měl být nahrazen 

novým vzrostlým stromem, zůstane na místě a bude ošetřen a 

zabezpečen. Přibude k němu navíc ještě zhruba 13 metrů vysoký 

platan javorolistý.

Jsem rád, že se při konstruktivním dialogu s vedením hlavního města 

zejména pak s primátorem Zdeňkem Hřibem a jeho náměstky Petrem 

Hlaváčkem a Petrem Hlubůčkem, podařilo najít shodu na postupné 

realizaci projektu, o který bychom Pražany neradi připravili.

Nyní bude historické čapadlo zčásti odkryto a zpřístupněno směrem 

od Vltavy. Návštěvníci se se k němu budou moci dostat skrze nové 

procházkové molo, které povede od čapadla Hollar. Budeme také 

prosazovat, aby bylo molo provizorně zpřístupněno i ze schodů z 

nábřeží stejně tak, jako je tomu naproti Hollar. Celé čapadlo u 

Anenského trojúhelníku pak zpřístupníme až po ztrátě vitality javoru.

Chci poděkovat všem občanům za jejich připomínky a návrhy k 

plánované revitalizaci Anenského trojúhelníku a jsem přesvědčen, že 

se nám i pří úpravě projektu v zájmu zachování javoru podaří v místě 

vytvořit lokalitu, kam budeme zejména my, kteří v Betlémské čtvrti 
žijeme, rádi chodit na procházky a trávit volný čas.

• ••wvčm
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Městská část Praha 1

Zastupitelstvo městské části 

USNESENÍ

24.zasedání

číslo UZ21_0231
ze dne 26.03.2021

Informace k návrhu Koncepčního zadání Křižovnická, Smetanovo 
nábřeží, Masarykovo nábřeží

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

usnesení Rady HMP č. 579 ze dne 22.03.2021, kterým byl schválen návrh Koncepčního zadání 
Křižovnická, Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží a návrh záměru na omezení zbytné 
tranzitní automobilové dopravy pomocí dopravního režimu systémem snímání RZ dle přílohy 
tohoto usnesení

2. ukládá

pokračovat v jednání s Hlavním městem Prahou a účastnit se jednání všech pracovních skupin 
v této věci v souladu s usnesením dle bodu 1 tohoto usnesení

Termín: 30.09.20212.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1

3. konstatuje, že

1. Projekt revitalizace parkového trojúhelníku při ulici Karoliny Světlé, tzv. "Anenského 
trojúhelníku" je v souladu s koncepčním materiálem schváleným Radou HMP a v tomto 
materiálu i doporučen k realizaci.

2. Projekt revitalizace parkového trojúhelníku při ulici Karoliny Světlé, tzv. "Anenského 
trojúhelníku" je řádně povolen a neexistují nové okolnosti, které by odůvodňovaly jeho 
případné zrušení a s tím související finanční ztrátu ve výši několika mil. Kč

3. Projekt parkového trojúhelníku při ulici Karoliny Světlé, tzv. "Anenského trojúhelníku" je 
připravován od roku 2016, byl řádně projednán v rámci dotčených komisí a byl schválen 
v rámci projednávání rozpočtu dvěma zastupitelstvy v nezměněné podobě

4. Projekt obnovy čapadla je projednán s DOSS (vč. Souhlasného závazného stanoviska 
OPP) a je v souladu se schválenou Koncepcí rozvoje Smetanova nábřeží

5. Souhlasí s pokračováním realizace projektu parkového trojúhelníku při ulici Karoliny 
Světlé, tzv. "Anenského trojúhelníku"

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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4. ukládá

jednat dále s HMP o realizaci obnovy čapadla

4.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 Termín: 30.06.2021

5. ukládá

pokračovat v revitalizaci v souladu: se schváleným projektem, s platnými povoleními a při 
respektování všech zákonných postupů

Termín: 31.12.20215.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1

Ing. Petr Hejma 
starosta městské části Praha 1

Petr Burgr
1. místostarosta městské části Praha 1

předkládá: 

bod jednání:

Ing. Petr Hejma, starosta MC PÍ 
Richard Bureš, člen RMČ PÍ 
BJ2021/0602

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě.


