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Zápis 
 

z 2. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo 
ve čtvrtek  

dne 25. března 2021 od 10:00 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 
 
 
 2. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:04 hodin 
primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib, který po předchozím souhlasném vyjádření 
členů Rady HMP navrhl zařadit na program jednání jeden materiál – R-39990 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. 
 
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP se vyjádřil ke svolání dnešního mimořádného jednání Rady 
HMP. Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP vznesla dotaz vztahující se 
k předkladateli navrženého materiálu. Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že byl přizván 
Ing. Hejma – starosta MČ Praha 1, ale dnešního mimořádného jednání se nezúčastní. 
JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu se 
připojil k vyjádření J. Wolfa - předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP. Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ reagoval 
na předchozí vyjádření.   
 
 

 
Schválení programu 2. mimořádného jednání Rady HMP  
 Program 2. mimořádného jednání Rady HMP byl schválen. 
 (pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1) 
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1.  radní Třeštíková  
 
k návrhu postupu ve věci projektu tzv. Anenského trojúhelníku a ve věci kácení javoru 
stříbrného 
 

TISK R-39990 Doba projednávání:  10:19 – 11:17 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  1 
  ZDRŽEL SE: 3 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 640 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  
 Primátor hl. m. Prahy, na základě upozornění od Ing. Udženije – předsedkyně 
Výboru kontrolního ZHMP, dal do úvahy změnu v osobě, které má být dán materiál na 
vědomí.  
 Náměstek primátora Hlaváček sdělil svůj protinávrh k usnesení ve znění – 
Rada hlavního města Prahy I. bere na vědomí informaci o hnízdění holuba hřivnáče na 
javoru stříbrném v tzv. Anenském trojúhelníku, dočasně znemožňujícím kácení, a vyzývá 
MČ Praha 1 k dalšímu jednání. Náměstek primátora Hlaváček dále uvedl, že součástí 
protinávrhu není důvodová zpráva.  
 Primátor hl. m. Prahy požádal náměstka primátora Hlaváčka o technickou 
úpravu jeho protinávrhu tak, aby byl návrh usnesení rozdělen na dva body ve znění – 
Rada hlavního města Prahy I. bere na vědomí informaci o hnízdění holuba hřivnáče na 
javoru stříbrném v tzv. Anenském trojúhelníku; II. vyzývá MČ Praha 1 k dalšímu jednání. 
S touto úpravou náměstek primátora Hlaváček souhlasil.  
 K předloženému materiálu se vyjádřili: primátor hl. m. Prahy, J. Wolf - Výboru 
pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, Mgr. J. Čižinský – 
předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního 
ZHMP, náměstek primátora Scheinherr.  
 Radní Třeštíková souhlasila se změnou v osobě, které má být dán materiál na 
vědomí, tedy předsedovi Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní 
prostředí ZHMP. Dále radní Třeštíková odpovídala na dotaz Ing. Udženije – předsedkyně 
Výboru kontrolního ZHMP týkající se předkladatele materiálu.  
 Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP dala do úvahy úpravu 
formulace bodu III.1.1. návrhu usnesení, s čímž předkladatelka – radní Třeštíková 
souhlasila a požádala o úpravu návrhu usnesení v bodě III.1.1. tak, že namísto slova 
„změnit“ bude „přezkoumat“. Primátor hl. m. Prahy v reakci uvedl, že tato úprava souvisí 
i s bodem IV.1.1. 
 Náměstek primátora Scheinherr dal do úvahy náměstkovi primátora 
Hlaváčkovi úpravu jeho protinávrhu tak, že by bod II. usnesení byl v následujícím znění: 
Rada hl.m. Prahy vyzývá MČ Praha 1, aby strom nekácela a prověřila možnost změnit 
projekt tak, aby strom nebyl kácen, s čímž náměstek primátora Hlaváček nesouhlasil.  
 Následovala diskuse k postupu při hlasování o pozměňovacím návrhu a 
protinávrhu, v rámci které vystoupili – Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA 
SOBĚ, primátor hl. m. Prahy, J. Wolf - Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP, radní Kordová Marvanová, JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP 
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podal výklad dle jednacího řádu Rady HMP a zároveň upozornil na potřebu úpravy bodu 
III.1. tak, aby úkol byl uložen ředitelům příspěvkových organizací. 
 Předkladatelka – radní Třeštíková navrhla, aby se hlasovalo postupně o 
jednotlivých bodech návrhu usnesení a dále upravila znění návrhu usnesení tak, že došlo 
k doplnění bodů, navržených náměstkem primátora Hlaváčkem, do textu předloženého 
znění usnesení.  
 Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že nejdříve se bude hlasovat o protinávrhu 
náměstka primátora Hlaváčka, který by v případě schválení nahradil navržené znění 
usnesení a poté se případně bude hlasovat o doplněném znění usnesení, jak jej upravila 
předkladatelka - radní Třeštíková.  
 Radní Zábranský požádal o pauzu před hlasováním v délce trvání 5 minut.  
 Primátor hl. m. Prahy vyhlásil 5 minutovou pauzu.  
 Po skončení pauzy předkladatelka – radní Třeštíková požádala o přerušení 
projednávání předloženého materiálu, na což reagoval primátor hl. m. Prahy                       
a Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ.  
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o procedurálním návrhu radní 
Třeštíkové na přerušení projednávání předloženého materiálu – pro hlasovalo 5, proti 3, 
zdržel se 3 – nepřijato.  
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o protinávrhu náměstka primátora 
Hlaváčka ve znění: Rada hlavního města Prahy I. bere na vědomí informaci o hnízdění 
holuba hřivnáče na javoru stříbrném v tzv. Anenském trojúhelníku; II. vyzývá MČ Praha 1 
k dalšímu jednání – pro hlasovalo 6, proti 1, zdržel se 3, nehlasoval 1 – přijato.  
 Navržené usnesení bylo ve znění protinávrhu schváleno.  
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2. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 11:18 hodin. 

 
      

 Přijaté usnesení Rady HMP č. 640 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: 1. 4. 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  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


