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Zápis č. 15  

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 stav a péče o přírodní památky na území Prahy 8 

pozvaný zástupce hl. m. Prahy 

5. Aktuální problematika odboru životního prostředí a speciálních projektů MČ 

Praha 8 

zástupce Odboru životního prostředí a speciálních projektů 

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

samosprávou MČ Praha 8 a iniciovaných Komisí pro životní prostředí RMČ P8 

Vít Céza, předseda komise 

7. Různé 

8. Závěr 

 

Den a místo jednání komise: 
1. 11. 2016, jednací síň Grabovy vily 

Na Košince 502/1, 180 00 Praha 8 

Zasedání bylo:  zahájeno 15:02 ukončeno 16:19 

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.   

 Toušek Jiří Volencová Dagmar 

 Sklenář Daniel Ing. Řepová Pavlína Bc. 

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

Hosté: Rom Jiří Ing.  

Pozdní příchody na jednání komise: Sklenář D. – 15:06  

Dřívější odchody z jednání komise: Rom J. – 15:41 Černý V. – 16:02 
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1. Zahájení, schválení programu  

Jednání zahájil v 15:02 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza a v úvodu informoval o 

personální změně týkající se komise, kdy byl hnutím ANO odvolán A. Sysel a jeho místo bylo 

nahrazeno J. Touškem. J. Toušek se tímto stává řádným členem komise. Dále byla navržena změna 

v bodech programu a to přehození bodu 5 s bodem 4. 

Přítomno bylo v tu dobu 7 členů komise, komise byla usnášeníschopná.  

Navržený program jednání byl schválen. 7-0-0 

 

2. Personální záležitosti  

Předseda komise V. Céza přivítal na jednání hosta Ing. Jiřího Roma, specialistu péče o chráněné 

území za Magistrát hl. m. Prahy. 

Byla schválena účast jmenovaného hosta na jednání komise. 8-0-0 

 

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 předešlé jednání komise, 

na kterém byli přítomni zástupci MHMP, s kterými byly řešeny některé otázky týkající se 

problematiky vod, čistíren odpadních vod, lesů apod. Dále byla řešena problematika podzemních 

kontejnerů, alejí, psí louky, ploch malého rozsahu, parku Pod Plynojemem, aktuální projekty, na 

které komise iniciovala, a také problematika předzahrádek.  

Zápis z posledního jednání komise byl vzat na vědomí. 8-0-0 

 

 

4. Aktuální stav a péče o přírodní památky na území Prahy 8 

Úvodní slovo pronesl V. Céza a předal slovo J. Romovi, který přítomné informoval, že v MČ 

Praha 8 se nachází deset maloplošných chráněných území – devět přírodních památek (PP) a jedna 

přírodní rezervace (PR). Všech deset chráněných území je v kompetenci MHMP, který provádí 

jak státní správu, tak úkoly samosprávy. Management zmíněných lokalit se týká primárně 

vlastníků pozemků (MHMP, MČ, právnických či fyzických osob), kteří by se měli starat o kvalitu 

území tak, aby nebyl ohrožen předmět ochrany. Této povinnosti se vlastník může vzdát např. 

z důvodu fyzické či finanční náročnosti a v takových případech pak vlastníka zastupuje krajský 

úřad či MHMP.  

V rámci diskuze se V. Céza dotázal, zda v uplynulém roce byly detekovány nějaké 

zásadnější problémy v PP či PR a zároveň se V. Céza dotázal na hodnocení přírodní památky 

Prosecké skály a její okolí, konkrétně s čím by komise mohla v této problematice pomoci. J. Rom 

informoval, že od posledního setkání, kdy byla diskutována problematika chráněných území na 

Praze 8, zde není evidován žádný nový problém či problematické místo. Problém s vyhazováním 

bioodpadu do Čimického údolí však stále trvá. J. Rom dále odpovídal na otázky související s 

Proseckými skalami. Lokalita PP se nachází na území Prahy 8 a Prahy 9. Většina pozemků 

nacházejících se na území Prahy 9 je svěřena do vlastnictví MČ, kdežto pozemky nacházející se 

na Praze 8 jsou v majetku soukromníků. Za tyto soukromé vlastníky provádí MHMP nezbytný 
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management k udržení  předmětu ochrany. Jsou obnažovány konkrétní skalní profily tak, aby byly 

podle plánu péče přístupné a viditelné. Pokud by mělo dojít k razantnějšímu zlepšení péče, muselo 

by dojít k razantnějšímu prořezu některé nevhodné vegetace. V Proseckých skalách není přínosné, 

aby bylo prostředí příliš zarostlé, protože příliš zarostlé prostředí škodí existenci cenných 

společenstev organismů, která by se zde jinak vyskytovala. J. Rom shrnul, že pokud by se mělo 

nějak postoupit formou výkupů pozemků Proseckých skal, tak by to MHMP uvítal a cílem by pak 

bylo plochu víc otevřít. V. Céza reagoval, že otevřením by se zvýšila i bezpečnost v lokalitě. 

E. Vejchodská se dotázala, zda patří do nějaké ochrany i ovocný sad v okolí Velké skály. 

J. Rom informoval, že se jedná o největší třešňovku v Praze, ale z většiny je v soukromých rukách. 

MHMP vlastní pouze cca 3% pozemků a zvláštní ochrana pozemků tam není žádná, nicméně 

v sadech probíhá aktivita ze strany MHMP, kdy jsou vypsány granty jednou za rok (většinou 

listopad-prosinec), na tyto granty mohou dosáhnout spolky, fyzické osoby, škola apod. (ne MČ – 

ta však může realizovat příslušnou informativní kampaň ohledně možností žádat o dotace) 

V. Černý se dotázal, kdo provádí odstraňování náletové vegetace v Čimickém údolí. J. 

Rom informoval, že v Čimickém údolí má město minimum pozemků. Většina pozemků je 

vlastněna soukromníky a určité procento pozemků je trvale udržováno v bezzásahovém režimu 

(tzv. referenční plochy), tedy pokud tato bezzásahovost neohrožuje bezpečnost. Většina pozemků 

v Čimickém údolí je nelesních a na těchto pozemcích provádí většinu zásahu právě příslušný odbor 

životního prostředí MHMP. V. Černý upozornil, že se v Čimickém údolí vyskytují po levé straně 

stromy, které jsou napadené a které by v budoucnu mohly být nebezpečné.  

V. Céza se dotázal, zda od posledního rozhovoru s J. Romem nedošlo k nějakému 

názorovému posunu ohledně bývalých písčitých stanovišť v PP Okrouhlík. 

J. Rom reagoval, že zdejší pozemky patří soukromníkům a MHMP o ně má zájem. Pokud 

by došlo k jejich získání, došlo by i na následné prosvětlení stanovišť z důvodu obnažení a ochrany 

příslušného geologického profilu. V. Céza se dále dotázal na to, zda MHMP komunikuje či 

spolupracuje s různými spolky a sdruženími, kteří na svou vlastní pěst hospodaří v Proseckých 

skalách. J. Rom na to reagoval, že Prosecké skály se podle všeho staly kolbištěm různých 

občanských skupin či spolků s tím, že oficiální spolupráce  probíhá pouze s příslušnou složkou 

Českého svazu ochránců přírody. Zatím se však v Proseckých skalách nestalo nic, co by bylo proti 

ochraně přírody. V závěru diskuze byly diskutovány trasy pro bikros a jejich případný rozvoj, 

který nenarušuje předmět ochrany přírody a naopak může vést k přínosnému prosvětlení lokality.  

V samém závěru J. Rom informoval, že jsou na území Prahy 8 využívány ovce ke spásání 

trávy, a to v PP Čimické údolí, PP Zámky, Bohnické údolí, PR Podhoří, PP Trojská, PP Jabloňka 

a v PP Bílá skála. Ovce danou lokalitu vždy spásají 1-2 týdny a poté jsou přesunuty na jinou.  

 

5. Aktuální problematika odboru životního prostředí a speciálních projektů 

V. Céza informoval o nepřítomnosti zástupců odboru a vyzval členy komise, aby v případě zájmu 

vznesli dotazy a připomínky na odbor, které budou následně předány. Žádné takové dotazy či 

podněty na projednávání tohoto bodu nezazněly.  

 

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

samosprávou MČ Praha 8 a iniciovaných Komisí pro životní prostředí 

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza a informoval o dvou hlavních bodech k projednání: 
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a) Ovocný sad v ul. Na Truhlářce – členové komise předem obdrželi materiály k této 

problematice a předseda komise V. Céza na jednání komise shrnul ty nejdůležitější aspekty. 
V rámci následující bohaté diskuze členové komise odsouhlasili  následující usnesení: 

Komise pro životní prostředí bere na vědomí žádosti příslušných soukromníků o odkup 

vyznačených částí pozemků parc. č. 396/3, 395/1 a 396/4, vše v k. ú Libeň, které se nacházejí 

jižně od ulice na Truhlářce a přiléhají k lokalitě ovocného sadu, kterou bude městská část 

v nadcházejícím roce revitalizovat. Vzhledem k tomu, že budou teprve zahajovány vlastní 

realizační práce na obnovu ovocného sadu a zatím nejsou zřejmé názory dalších vlastníků 

sousedních bytových domů, se komise pro životní prostředí dne 9. 11. od 16:00 zúčastní 

místního šetření, na které budou pozváni všichni zúčastnění vlastníci rodinných domů. 

Výsledky tohoto jednání a jednání s realizátorem revitalizace ovocného sadu budou 

podkladem pro další jednání komise. Komise pro životní prostředí na základě dosavadních 

informací zatím nemůže přijmout výsledné stanovisko.  

8-0-0, usnesení bylo schváleno 

 

b) Plánovaná revitalizace parku Dlážděnka – členům komise bylo připomenuto závěrečné 

veřejné projednávání podkladů týkajících budoucí podoby parku, které budou zakomponovány 

do příslušné veřejné soutěže o návrh budoucí podoby celé lokality. V. Céza připomněl celkovou 

historii příprav revitalizace, která začala již koncem roku 2014. Od té doby probíhala řada jednání 

s jednotlivými občany, zástupci občanů a spolkem Dlážděnka ohledně konkrétních kritérií. V. 

Céza stručně shrnul všechny hlavní aspekty, které budou představeny na veřejné projednávání, a 

zároveň předložil dvě problematiky, ke kterým je nezbytné stanovisko komise pro životní 

prostředí: 

1) Výpověď nájemníkům zahrad na pozemcích parc. č. 693, 647/22 a 699/1 (celkem 10 

nájemních smluv s výpovědní dobou 1-12 měsíců), které jsou v místě veřejného 

prostranství, zamezují průchodnost územím a neumožňují další rozšíření parku. 

V rámci bohaté diskuze členové komise schválili následující usnesení: 

Komise pro životní prostředí RMČ P8 podporuje výpovědi všech nájmů zahrádek 

nacházejících se na pozemcích 693 a 699/1. Důvodem je zásadní důležitost těchto 

pozemků pokud jde o rozšíření stávajícího parku a jeho kvalitní revitalizaci, která 

bude mít zásadní přínos pro obyvatele širokého okolí a také pro prostupnost zdejší 

krajiny. Nově uvolněnými plochami totiž povede nejen nový vstup do lokality z jihu, 

který v současné době neexistuje, ale také západní spojení se stávající cestou vedoucí 

mezi zahrádkářskou kolonií a bytovými domy u ulice Přádova. Toto spojení má velký 

potenciál pro další rozšiřování pásu zeleně vedoucího západně od lokality Dlážděnka. 

Pozemek parc. č. 693 by měl být celý revitalizován v 1. etapě.  

8-0-0, usnesení bylo schváleno 

2) Problematika nového jižního vstupu do lokality, na jehož místě jsou zahrady/svahové 

terasy. Po bohaté diskuzi členové komise schválili následující usnesení: 

Komise pro životní prostředí RMČ P8 doporučuje geometricky vyměřit část pozemku 

699/1 v části vedoucí podél bytového domu nacházejícího se na pozemku 671/2 (viz 

zákres v příloze) tak, aby západně od tohoto pozemku zůstal 3 metry široký pás 

původního pozemku 699/1, který bude sloužit jako jižní vstup do lokality. Nově 

geometricky vyměřený pozemek komise doporučuje zařadit až do 2. etapy realizace 

tak, aby byl dán dostatek prostoru pro jednání s příslušným SVJ o možném odkupu 
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či dlouhodobého pronájmu uvedeného pozemku a tím zachování stávajících zahrad. 

Stávající zahrady nijak nenarušují budoucí rozvoj parku. Zbývající pozemek parc. č. 

699/1 by měl být celý revitalizován v 1. etapě.  

8-0-0, usnesení bylo schváleno 

V rámci diskuze vzešel také podnět od D. Sklenáře, který obdržel ústní žádost od občanky, aby se 

na dětská hřiště nenanášel štěrk, ale jiný materiál z důvodu zvýšené prašnosti. Tento podnět byl 

vzat na vědomí.  

7. Různé 

V rámci tohoto bodu byly projednány a schváleny termíny jednání komise pro příští rok.  

 

Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 schvaluje a stanovuje termíny řádných jednání 

komise na nadcházející rok  na 10. 1., 21. 3., 23. 5., 19. 9., 21. 11., 12. 12. 2017.  

7-0-0, usnesení bylo schváleno 

 

V rámci závěrečné bohaté diskuze V. Céza odpověděl na dotaz E. Vejchodské ohledně výsadby 

nových stromů, které proběhnou na jaře poté, co bude dokončen výběr vhodných míst a druhů 

stromů. Dále V. Céza reagoval na dotaz D. Sklenáře ohledně revitalizace studánky Okrouhlík, 

které V. Céza vyjádřil maximální podporu a konstatoval, že tuto revitalizaci prosazuje již delší 

dobu. Poslední podnět vzešel od J. Hřebíka a týkal se potřeby úpravy příjezdové cesty u 

Kobyliského hřbitova, tento podnět bude předán na Správu pražských hřbitovů.  

 

8. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 16:19 ukončil jednání komise.  

 

 

………………..………………..   ………………..……………….. 

    Mgr. Vít Céza, předseda komise             Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., místopředsedkyně komise 

 

 

 

 

 

mailto:Vit.Ceza@praha8.cz

