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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Den a místo jednání komise: 27. 8. 2015, Libeňský zámeček - místnost č. 2 

Zasedání bylo:  zahájeno 15:00 skončeno 17:02 

Komisi předsedal: Mgr. Vít Céza 

Zapisovatel: Václav Jandura  

Tajemník komise: Mgr. Anita Maninová 

Ověřovatel průběhu zasedání 

komise: Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. 

Členové komise, kteří byli přítomní: 
Vít Céza Mgr./předseda 

Eliška Vejchodská, Ing. 

et Ing. Ph.D. 

 Dagmar Volencová Jan Vašek 

 Daniel Sklenář Ing. Pavlína Řepová Bc. 

 Antonín Sysel  

Omluvení členové komise: Josef Hřebík Vladislav Černý Ing.   

Hosté: 

Pondělíček Jiří Ing. 

Ph.D.  

 Kudela Tomáš Mgr.  

Odchody a příchody z/na jednání 

komise: 
Hosté –  odchod z jednání komise v 16:22 

 

Program jednání:  

1. Zahájení, schválení programu  

2. Personální záležitosti a) schválení hostů  

3. Projednání zápisu z posledního jednání komise a jednotlivých zjištění v návaznosti na 

podněty členů komise  

V. Céza, předseda Komise pro životní prostředí  

4. Problematika podzemních kontejnerů  

V. Céza, předseda Komise pro životní prostředí  

zástupce Odboru životního prostředí a speciálních projektů  

5. Projednání aktuální agendy Odboru životního prostředí a speciálních projektů  

Zástupce Odboru životního prostředí a speciálních projektů  

6. Problematika pozemků soukromníků nacházejících se v lokalitách, kde existuje 

zvýšená redistribuce odpadů  

V. Céza, předseda Komise pro životní prostředí  

zástupce Odboru právních služeb  

7. Problematika drobných vodních toků  

V. Céza, předseda Komise pro životní prostředí  

D. Sklenář, člen Komise pro životní prostředí  

8. Podnět od bezpečnostní komise iniciující jiný způsob péče o pozemky v blízkosti 

křížení tramvají na Palmovce  

V. Céza, předseda Komise pro životní prostředí  

9. Pítka v Praze 8 a problematika plýtvání vodou  
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V. Céza, předseda Komise pro životní prostředí  

10. Aktuální stav práce na jednotlivých schválených prioritách Komise pro životní 

prostředí  

V. Céza, předseda Komise pro životní prostředí  

11. Různé  

12. Závěr  

 

1. Zahájení, schválení programu  

Jednání zahájil v 15:00 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza. Přítomno bylo v tu 

dobu 7 členů komise, komise byla usnášeníschopná.  

„Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 schvaluje navržený program jednání.“ 7-0-

0. 

 

2. Personální záležitosti  

Předseda komise V. Céza přivítal na jednání hosty J. Pondělíčka a T. Beneše za Odbor 

životního prostředí a speciálních projektů a T. Kudelu za Odbor právních služeb MČ Praha 8. 

Zároveň přivítal jako hosta a zapisovatele Václava Janduru, který byl pověřen zápisem z 

dnešního jednání. 

 

„Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 schvaluje Václava Janduru hostem a 

zároveň zapisovatelem dnešního jednání Komise pro životní prostředí.“ 7-0-0 

 

 

3. Projednání zápisu z posledního jednání komise a jednotlivých zjištění 

v návaznosti na podněty členů komise 

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza a následně stručně shrnul pět bodů/podnětů 

z posledního jednání komise. 

„Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 bere na vědomí zápis z posledního jednání 

komise.“ 7-0-0  

 

 

4. Problematika podzemních kontejnerů  
 

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza, který přítomným představil projekt instalace 

podzemních kontejnerů, jenž by měl zlepšit odpadové hospodářství v Praze 8 a zároveň tak 

přispět ke zlepšení životního prostředí v jednotlivých čtvrtích. V. Céza předal slovo 

vedoucímu odboru J. Pondělíčkovi, který zdůraznil, že tyto kontejnery mají výhody 

především v tom, že jsou objemnější než stávající nadzemní kontejnery a vzhledem k 
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zapuštění do země také značně komplikují možnost nepřizpůsobivým občanům vybírat jejich 

obsah.  

Nedávno byla vyhlášena příslušná výzva k čerpání z fondů Evropské unie, která by v případně 

úspěšné žádosti pokryla náklady na vybudování podzemních kontejnerů až z 85 %. Městská 

část proto zpracovala seznam míst pro umístění podzemních kontejnerů v první etapě, zároveň 

vysoutěžila zpracovatele komplexních podkladů k vytvoření žádosti. V případě úspěšné 

žádosti by první etapa instalace podzemních kontejnerů proběhla v roce 2016.  

„Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 bere na vědomí aktuální stav příprav 

žádosti o dotaci pro instalaci podzemních kontejnerů v Praze 8.“ 7-0-0 

 

 

5. Projednání aktuální agendy Odboru životního prostředí a speciálních 

projektů 

Předseda komise V. Céza přítomné seznámil s problematikou aktuálně připravené vyhlášky 

Magistrátu hl. m. Prahy upravující pohyb psů na území Prahy, která nařizuje pohyb psů na 

vodítku na všech místech, ve kterých není pohyb psů nějak speciálně upraven. Městské části 

pak mohou navrhnout místa, ve kterých je pohyb psů speciálně upraven, tj. místa, kde je 

umožněn volný pohyb psů a také cenná místa, ve kterých je pohyb psů zcela zakázán. Vlastní 

vyhláška začne platit po schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Komise se zabývala návrhy 

na specifickou úpravu pohybu psů vypracovaných Odborem životního prostředí a speciálních 

projektů MČ Praha 8 ve spolupráci s radní pro životní prostředí A. Kroutil a předsedou 

komise V. Cézou.  Členové komise diskutovali vhodnost předložených návrhů a také případné 

nedostatečně upravené plochy v některých lokalitách. Členové komise poukázali na 

nedostatek míst pro volný pohyb psů v oblasti Okrouhlíku. Dále zdůraznili, aby se v 

lokalitách, kde bude pohyb psů nějakým způsobem upraven, umístil dostatečný počet 

informativních cedulí. Členové komise zároveň doporučují Radě MČ Praha 8 systematicky 

hledat místa budoucích piknikových míst na celém území Prahy 8.  

 

„Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 souhlasí s návrhem lokalit speciálně 

upravujících pohyb psů zpracovaný Odborem životního prostředí a speciálních 

projektů, přičemž doporučuje doplnit nějakou lokalitu nacházející se v blízkosti PP 

Okrouhlík. Komise zároveň doporučuje Radě MČ Praha 8 se systematicky zabývat 

hledáním budoucích piknikových míst v Praze 8.“ 7-0-0 

 

 

6. Problematika pozemků soukromníků nacházejících se v lokalitách, 

kde existuje zvýšená redistribuce odpadů 

 

Komise se zabývala pozemky, které jsou navštěvované nepřizpůsobivými občany, jenž na 

těchto lokalitách zvyšují množství odpadů. Vlastníci těchto volně přístupných pozemků jsou 
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pak často vyzýváni k nápravě vzniklého stavu, přičemž mají omezené možnosti, jak se 

s danou situací vypořádat. Na takových pozemcích pak mohou vznikat černé skládky a jejich 

odstraňování pak neúměrně finančně zatěžuje jejich majitele. Po diskuzi V. Céza navrhl 

informovat Radu Městské části Praha 8 o tomto problému, který se může do budoucna 

zhoršovat. Komise bude tuto situaci bedlivě sledovat.  

 

7. Problematika drobných vodních toků  

Úvodní slovo pronesl předseda V. Céza a předal slovo D. Sklenářovi, který přítomné 

informoval o své zprávě obsahující problematiku drobných vodních toků na území MČ Prahy 

8, a to především problematiku týkající se Drahaňského, Čimického a Bohnického potoka. 

Problematika drobných vodních toků bude podrobně řešena na následujících jednáních 

komise.  

„Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 bere na vědomí zprávu člena komise D. 

Sklenáře o drobných vodních tocích v Praze 8.“  7-0-0 

 

8. Podnět od bezpečnostní komise iniciující jiný způsob péče o pozemky 

v blízkosti křížení tramvají na Palmovce 

Předseda V Céza informoval o podnětu od bezpečnostní komise, který poukazoval na stávající 

neutěšený stav vegetace v centrální části Palmovky. Vegetace je neprostupná, plná odpadků a 

potenciálně může být místem skrývání různých delikventů. V. Céza proto vyzval členy 

komise k diskuzi o případném kompromise v charakteru zeleně, který by na jedné straně 

zvýšil bezpečnost a na druhé straně udržel charakter místní zeleně.  

Většinu místních pozemků spravuje Dopravní podnik hlavního města Prahy. Členové 

komise se většinově shodli na potřebě oslovení dopravního podniku ohledně možností úpravy 

předmětné zeleně a případné výsadby vysokokmenných dřevin. Členové komise diskutovali 

taktéž o vlivu přistavení stacionárního vozu městské policie a o roli zvýšení policejního 

dohledu v kritických denních dobách. 

 

„Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 pověřuje předsedu komise V. Cézu aby 

oslovil DP a Magistrát ohledně lepšího využití pozemků nacházejících se v centrální části 

Palmovky mezi jednotlivými vstupy metra.“ 7-0-0 

 

 

9. Pítka v Praze 8 a problematika plýtvání vodou  

 

Předseda V. Céza přítomné informoval o návrhu pítka P předloženého studiem EP a otevřel 

obecnou diskuzi o vhodnosti instalace unifikovaného pítka v Praze 8. Členové komise 

souhlasí s potřebou instalace většího množství pítek, ale zároveň požadují kompetentní debatu 

o vzhledu pítek a jednotlivých místech jejich instalace. Zpracovatel a instalatér pítek pro 

jednotlivé lokality musí být řádně vysoutěžen.   
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V. Céza dále předložil informaci týkající se problematiky bohnické zahrádkářské 

osady v podobě plýtvání vodou na území této osady. Kvůli plýtvání vodou v letních měsících 

nezbývala voda pro zahrádky v horní části zahrádkářské osady a někteří místní občané se 

obrátili na městskou část, aby se k tomuto problému vyjádřila. Po krátké diskuzi bylo 

jednoznačně konstatováno, že vzhledem k tomu, že se jedná o zahrádkářskou osadu 

s jednotlivými soukromými vlastníky, nemá úřad MČ Praha 8 pravomoc jakkoli zasahovat do 

této problematiky.  

 

„Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 bere na vědomí informace o pítkách a o 

plýtvání vodou v bohnickém zahrádkářské kolonii a pověřuje sekretariát komise, aby 

informoval jednotlivé aktéry o výsledcích projednávání komise.“ 7-0-0 

 

10. Aktuální stav práce na jednotlivých schválených prioritách Komise 

pro životní prostředí 

 

Předseda komise V Céza informoval o stavu práce na jednotlivých prioritách komise a otevřel 

novou problematiku, a tou jsou připravované výsadby stromů v Praze 8. Ve spolupráci 

s odborem s příslušnou radní A. Kroutil jsou aktuálně připravována místa pro potenciální 

nové výsadby. Některé návrhy předložila přímo místopředsedkyně komise E. Vejchodská.  

 

11. Různé 

Do tohoto bodu neměl nikdo z přítomných žádný podnět či připomínku.  

 

12. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 17:02 ukončil jednání komise.  

 

………………..……………….. 

Mgr. Vít Céza, předseda komise 

 

………………..……………….. 

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., místopředsedkyně komise 

 

………………..……………….. 

Mgr. Anita Maninová, tajemnice komise 


