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Zápis č. 17/ KŽP RMČ Praha 8  

z jednání komise pro životní prostředí Rady městské části Praha 8 

 

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  

4. Aktuální problematika Odboru životního prostředí a speciálních projektů MČ Praha 8  

Zástupce Odboru životního prostředí a speciálních projektů MČ Praha 8  

5. Možný odkup pozemků v k. ú. Bohnice  

Daniel Sklenář, člen komise  

6. Stav projektů týkajících se životního prostředí v Praze 8 připravovaných samosprávou  

MČ Praha 8 a iniciovaných Komisí pro životní prostředí RMČ Praha 8  

Vít Céza, předseda komise  

7. Různé  

8. Závěr  

 

 

1. Zahájení, schválení programu  

Jednání zahájil v 15:02 předseda komise pro životní prostředí V. Céza. Přítomno bylo v tu dobu 

7 členů komise, komise byla usnášeníschopná.  

Navržený program jednání byl schválen. 7-0-0 

 

Den a místo jednání komise: 
21. 3. 2017, jednací síň č. 2 Libeňského zámečku 

Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 

Zasedání bylo:  zahájeno 15:02 ukončeno 15:57 

Komisi předsedal: Céza Vít Mgr. 

Tajemník komise/zapisovatel: Maninová Anita Mgr. 

Ověřovatel průběhu zasedání komise: Vejchodská Eliška Ing. et Ing., Ph.D. 

Členové komise, kteří byli přítomní: Céza Vít Mgr Vašek Jan 

 
Hřebík Josef Černý Vladislav Ing.   

 
Sklenář Daniel Ing. Řepová Pavlína Bc. 

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

Hosté: Beneš Tomáš Ing. 
 

Omluvení členové komise z jednání: Volencová Dagmar Toušek Jiří 
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2. Personální záležitosti  

Na jednání komise nebyli přítomni žádní hosté. 

 

 

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

na podněty členů komise 

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza a stručně shrnul hlavní body z 16. jednání 

komise, které se týkaly zejména problematiky umístění podzemních kontejnerů v ul. Poznaňská, 

majetkoprávní situace ve vnitrobloku u ul. Na Rokytce, odkupu pozemků u řadových domů v ul. 

Na Truhlářce a aktualit OŽPSP a stavu velkých krajinotvorných projektů, které komise 

iniciovala.  

Zápis z posledního jednání komise byl vzat na vědomí. 7-0-0 

 

 

4. Aktuální problematika odboru životního prostředí a speciálních projektů 

Úvodní slovo pronesl V. Céza a následně předal slovo zástupci OŽPSP T. Benešovi, který 

informoval o aktuálních aktivitách (realizace priorit ze schváleném rozpočtu; klasická běžná 

údržba po zimě). T. Beneš zdůraznil přípravu realizace velké rozpočtové kapitoly „Revitalizace 

cestní sítě v Thomayerových sadech“, která bude zahájena již v dubnu. Dále bude spuštěna 

rekonstrukce ul. Šimůnkova v k. ú. Kobylisy. Kromě toho Rada MČ P8 schválila výběrové řízení 

na revitalizaci bývalého dopravního hřiště v ul. Nad Rakoskou, kde vznikne park pro teenagery. 

Park bude disponovat horolezeckou stěnou, „workout“ prvky a basketbalovým košem. V rámci 

změn budou opraveny asfaltové cesty. Na jednání komise zaznělo doporučení na potřebu 

správce, který bude park na noc zamykat a dohlížet na pořádek. 

V rámci bohaté diskuze bylo řešeno osvětlení v Thomayerových sadech, které není 

zahrnuto do oprav cestní sítě a které by tedy mělo být dle informací od V. Cézy řešeno separátně. 

Dále byla řešena problematika neexistence chodníku podél ulice K Ládví v k. ú. Čimice. V. Céza 

informoval o velké snaze tuto složitou problematiku dořešit ve prospěch občanů městské části.  

Poslední dotaz se týkal podzemních kontejnerů od D. Sklenáře. T. Beneš reagoval 

informací, že aktuálně probíhá stavební řízení a čeká se na vydání stavebního povolení. 

Předpokládá se, že by již v polovině roku mohly být některé podzemní kontejnery hotové. 

Realizátor je již vybrán.  

Na závěr bylo členům komise puštěno video od J. Hřebíka, které se týkalo moderního řešení 

recyklace včetně pokročilých podzemních kontejnerů a jejich vyvážení ve Švýcarsku.  

 

 

5. Možný odkup pozemků v k. ú. Bohnice 

V. Céza předal hned v úvodu slovo D. Sklenářovi, který již na 16. jednání KŽP informoval o 

pozemcích nacházející se v nabídkách realitních kanceláři k prodeji. Konkrétně se jedná o 
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pozemky parc. č. 785/1 a 786/1 v k. ú. Bohnice nacházející se ve spodní části údolí Čimického 

potoka. D. Sklenář o záležitosti diskutoval s Ing. Martinou Buchtíkovou, specialistkou na vodní 

toky a projekty EU, referentkou Odboru městské zeleně MHMP, která celý záměr podpořila, a 

příslušní oslovení zástupci odboru by byli ochotni převzít příslušnou oblast do péče. V rámci 

prezentace byly členům komise promítnuté fotografie z terénu a znázorněné mapy 

s vyznačenými pozemky k doporučenému odkupu MHMP. 

V. Černý v rámci následné diskuze záměr jednoznačně podpořil a uvedl, že převzetí 

oblasti do péče hl. m. Prahy a její následně zprůchodnění by výrazně přispělo ke zvýšení tamní 

návštěvnosti. Dále byla členy komise podpořena aktivita D. Sklenáře ve svolání místního šetření 

v oblasti, do kterého by mohli být pozváni i zástupci vlastníků pozemků.  

 

„Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 podporuje zprůchodnění a celkové 

zkvalitnění oblasti podél spodní části Čimického potoka a za tím účelem doporučuje, aby se 

hl. m. Praha zabývalo možným odkupem pozemků parc. č. 785/1 a 786/1 v k. ú. Bohnice.“ 

7-0-0 

 

 

6. Stav projektů týkajících se životního prostředí v Praze 8 připravovaných 

samosprávou MČ Praha 8 a iniciovaných Komisí pro životní prostředí RMČ Praha 8 

Předseda komise V. Céza přítomné informoval o aktuálním stavu příprav revitalizací veřejných 

ploch, které komise v průběhu dosavadního volebního období spoluiniciovala.   

Krakov Realizátor byl vybrán, a pokud nedojde k neplánovanému zdržení v rámci 

stavebního řízení, v průběhu června budou zahájeny přípravné a bourací práce na 

lokalitě;  

Dlážděnka Výběrová komise již vybrala vítěze architektonicko-krajinářské soutěže, který by 

měl ve finále zpracovat projektovou dokumentaci. Vítěze již potvrdila Rada MČ a 

v současné době probíhají odvolací lhůty. Pokud nedojde k neočekávanému 

zdržení, přibližně do měsíce by měl vítězný tým architektů začít zpracovávat 

projekt pro územní řízení. V. Céza kvitoval ideovou podobu vítězného návrhu, 

který velmi dobře odpovídá kvalitativním podkladům v zadání veřejné soutěže, 

které byly velmi intenzivně připravovány ve spolupráci s občany městské části.  

V průběhu diskuze byla také zmíněna plánovaná propojenost parku Dlážděnka 

s oblastí Císařského ostrova. V. Céza informoval o tom, že se zatím jedná pouze o 

ideové představy, které však budou dále intenzivně diskutovány a posuzovány. 

Problém představují zejména majetkoprávní poměry na určitých částech celého 

potenciálního budoucího spojení.  

Od členů komise vzešel návrh, aby se IPR začal zabývat také průchodností 

ve směru ulice Nad Trojou. V Céza podnět přijal, byť ihned poukázal na některé 

územní limity, které nebude jednoduché překonat.  

Ovocný sad  Realizace by měla být dokončena do konce roku 2017.  

u PP Bílá skála   
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7. Různé 

V rámci projednávání tohoto bodu byli členové komise informováni o nově zřízené úklidové 

službě, která je zajišťována přímo OŽPSP, a díky které budou moci být drobné úklidové práce 

prováděny okamžitě bez zdlouhavého zařizování skrze externí firmy.  

Dále byli členové komise informováni o úspěšném komplexním úklidu cyklostezky 

(lokalita ul. V Zámcích) ze strany TSK, která obsahovala i kompletní vyčištění zpevněných 

povrchů od plevele a detritu (přítomným byla promítnuta fotodokumentace dříve zarůstající a 

aktuálně již uklizené cyklostezky od D. Sklenáře).  

E. Vejchodská položila dotaz, v jakém stavu se nachází projekt výsadby nových stromů 

v Praze 8. V. Céza informoval o tom, že se aktuálně intenzivně jedná s TSK ohledně výsadeb 

v Karlíně a Libni. Pokud jde o výsadby v ostatních částech Prahy 8, ze strany komise a odboru 

byl v minulém roce připraven a předán komplexní materiál obsahující návrhy výsadeb v Praze 8. 

MČ Praha 8 má v novém rozpočtu schválenu příslušnou rozpočtovou kapitolu, aktuálně záleží na 

kompetentních orgánech MČ, kdy budou konkrétní realizace uskutečněny.  T. Beneš slíbil, že do 

příštího jednání zjistí, v jakém stavu se přípravy nachází.  

V závěru D. Sklenář informoval o jednání s M. Buchtíkovou, které se týkalo 

revitalizací/realizací některých vodních toků (během roku bude zahájena stavba nového rybníka 

v údolí u Bohnického potoka; počítá se s tím, že se pramen vrátí do původního koryta v údolí). 

 

8. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 15:57 ukončil jednání komise.  

 

 

 

 

 

 

………………..………………..                         ………………..……………… 

Mgr. Vít Céza,                          Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., 

předseda komise                                     místopředsedkyně komise 
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