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Zápis 
 

z 1. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo 
v pátek  

dne 12. března 2021 od 12:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 
 

 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   - - - 
Ověřovatelé:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
   radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
   
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 1. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 12:10 hodin primátor 
hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib, který po předchozím souhlasném vyjádření členů Rady 
HMP navrhl zařadit na program jednání jeden materiál – R-39879 k návrhu postupu ve 
věci projektu tzv. Anenského trojúhelníku a ve věci kácení javoru stříbrného 
 Jednání Rady HMP probíhalo prostřednictvím videokonference. Ověření 
totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině byl 
nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
 
Schválení programu 1. mimořádného jednání Rady HMP  
 Program 1. mimořádného jednání Rady HMP byl schválen. 
 (pro hlasovalo 7, proti 1, zdržel se 2, nehlasoval 1) 
 
 

1.  radní Třeštíková  
 
k návrhu postupu ve věci projektu tzv. Anenského trojúhelníku a ve věci kácení javoru 
stříbrného 
 

TISK R-39879 Doba projednávání:  12:11 – 13:17 
PŘIZVANÍ: Ing. Hejma – starosta MČ Praha 1 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 501 

 
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  
 Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že byl přizván a je přítomen Ing. Hejma – 
starosta MČ Praha 1.  
 Ing. Hejma – starosta MČ Praha 1 se vyjádřil k předloženému materiálu.  
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 Náměstek primátora Hlaváček uvedl svůj pozměňovací návrh, který by 
komplexně nahradil předložené znění návrhu usnesení, a to ve smyslu - Rada HMP 
pověřuje člena Rady HMP předložit návrh upravující vztah pravomocí mezi HMP a MČ tak, 
aby nedocházelo k trvalým nedorozuměním a vzájemným blokacím záměrů.  
 JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP upozornil na nepřesnost v bodě III. návrhu 
usnesení tak, že by tento úkol měl být uložen ředitelům příspěvkových organizací. Dále 
vystoupil s právní připomínkou k návrhu usnesení a upřesnil formulaci pozměňovacího 
návrhu náměstka primátora Hlaváčka.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz týkající se projektu tzv. Anenského 
trojúhelníku, na který odpovídal Ing. Hejma – starosta MČ Praha 1. 
 Následovala diskuse k předloženému materiálu, v rámci které vystoupili: 
náměstek primátora Scheinherr, Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, 
náměstek primátora Hlubuček, primátor hl. m. Prahy, RNDr. Plamínková – předsedkyně 
Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP, J. Wolf – 
předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP,    
Ing. Hejma – starosta MČ Praha 1, radní Chabr, náměstek primátora Hlaváček,             
JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu.  
 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ uvedl pozměňovací 
návrh ve smyslu odložení kácení stromu do doby přijetí usnesení Rady HMP, na což 
reagoval primátor hl. m. Prahy s tím, aby byl stanoven konkrétní termín, na což dále 
reagoval Ing. Hejma – starosta MČ Praha 1, náměstek primátora Scheinherr.  
 Na základě předchozí diskuse, Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP 
PRAHA SOBĚ upřesnil svůj pozměňovací návrh ve smyslu – Rada HMP bere na vědomí 
dohodu se starostou MČ Praha 1, že kácení stromu bude odloženo do 26. 3. 2021 a Rada 
HMP se k tomu do této doby vyjádří. Předkladatelka – radní Třeštíková se 
s pozměňovacím návrhem Mgr. J. Čižinského, ztotožnila. Ing. Hejma – starosta MČ Praha 
1 vyjádřil podporu takto upravenému znění usnesení.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz na náměstka primátora Hlaváčka, zda trvá 
na svém pozměňovacím návrhu, na což reagoval náměstek primátora Hlaváček s tím, že 
se bude vztah pravomocí mezi MHMP a MČ dále řešit a tudíž netrvá na hlasování o svém 
pozměňovacím návrhu.  
 Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že se bude hlasovat o usnesení ve znění, se 
kterým se ztotožnila předkladatelka – radní Třeštíková a který nahrazuje původně 
navržené usnesení.  
 Navržené usnesení bylo v pozměněném znění schváleno.  
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1. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 13:18 hodin. 

 
      

 Přijaté usnesení Rady HMP č. 501 je součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.  
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.   
1. náměstek primátora hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
Datum pořízení zápisu: 18. 3. 2021 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.  
  primátor hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Jan Chabr, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


