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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Den a místo jednání komise: 22. 2. 2016, Libeňský zámeček - místnost č. 2 

Zasedání bylo:  zahájeno 14:00 ukončeno 15:00 

Komisi předsedal: Mgr. Vít Céza 

Tajemník komise/ zapisovatel: Mgr. Anita Maninová  

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

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

 

Josef Hřebík Vladislav Černý Ing.   

 

Antonín Sysel Dagmar Volencová 

 

Daniel Sklenář Ing. 

 

 

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

Omluveni členové: Pavlína Řepová Bc. 

 Hosté: Jan Srba Ing. Jiří Hauft 

 

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. Projednání lokalit pro II. etapu instalace podzemních kontejnerů 

Zástupce odboru životního prostředí a speciálních projektů 

5. Různé 

6. Závěr 

 

 

1. Zahájení, schválení programu  

Jednání zahájil v 14:00 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza. Přítomno bylo v tu 

dobu 8 členů komise, komise byla usnášeníschopná.  

Navržený program jednání byl schválen. 8-0-0. 

 

2. Personální záležitosti  

Předseda komise V. Céza přivítal na jednání J. Srbu a J. Haufta, za odbor životního 

prostředí MČ Praha 8. 
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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 informoval, že hlavním tématem 

posledního jednání byla diskuze o vodách. Informace získané na jednání byly následně 

zpracovány a předány jednotlivým kompetentním orgánům, včetně podkladů pro společné 

jednání zástupců samospráv městských částí, jejichž územím protéká vodní tok Rokytka.  

Projednání zápisu z posledního jednání komise bylo vzaté na vědomí 8-0-0. 

 

 

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza. Členové komise obdrželi potřebné materiály, 

které zpracoval odbor životního prostředí a speciálních projektů. Zástupce odboru J. Srba poté 

informoval o aktuálním stavu přípravy I. etapy podzemních kontejnerů, která se nachází 

v pokročilém stavu příprav.  

V rámci diskuze zazněla řada podnětů a připomínek, které budou adresovány odboru 

životního prostředí a speciálních projektů, který se k těmto jednotlivým příspěvkům vyjádří 

do příštího jednání komise.  

- možná velikost vstupního otvoru podzemních kontejnerů a celkové dopady této velikosti; 

- prostudování studie týkající se vzdáleností kontejnerů (slíbila zaslat E. Vejchodská); 

- diskuze o sjednocení následujících etap přípravy instalace podzemních kontejnerů;  

- podpora instalování stanovišť na lokalitách významných z praktického hlediska svozu i 

z pohledového hlediska; 

- riziko snížení počtu parkovacích míst v návaznosti na nově instalovaná stanoviště 

podzemních kontejnerů; 

- informační kampaň ohledně správného třídění v rámci podzemních kontejnerů; 

- zástavba do úzkých chodníků, kde by mohlo hrozit, že neprojedou kočárky a hendikepované 

osoby. 

V rámci jednání komise pro životní prostředí byla navržena a schválena následující usnesení: 

Usnesení č. 1: 

Komise pro životní prostředí RMČ P8 zdůrazňuje existenci Metodiky ke zřízení 

podzemních kontejnerů, kterou vydal Magistrát hl. m. Prahy v roce 2014, a která 

doporučuje náhradou za instalaci jednoho stanoviště podzemních kontejnerů odstranění 

dvou nadzemních stanovišť. Byť je tato informace pouze doporučující, komise 

předpokládá, že bude toto doporučení významným kritériem pro rozhodnutí o přijetí 

daného stanoviště podzemních kontejnerů do svozového systému hl. m. Prahy. Komise 



 Komise pro životní prostředí Rady městské části Praha 8 

Úřad městské části Praha 8 
Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 

3 
 

zároveň upozorňuje na možný problém se zařazením velkého množství podzemních 

kontejnerů do svozového systému hl. m. Prahy. Komise proto doporučuje projednat 

s kompetentním orgánem MHMP plánovaný počet podzemních kontejnerů v I. a II. 

etapě s ohledem na jejich zařazení do svozového systému hl. m. Prahy.  

Usnesení č. 2:  

Z návrhů stanovišť podzemních kontejnerů pro II. etapu komise pro životní prostředí 

RMČ P8 doporučuje dále rozpracovat následující stanoviště: k. ú. Bohnice: 1) 

Zhořelecká, 2) Čimická; k. ú. Čimice: 1) Na Zámkách;  k. ú. Karlín: 1) Za Poříčskou branou, 

2) Vítkova, 3) Pernerova u MŠ, 4) Kubova, 5) Urxova a Březinova; k. ú. Kobylisy: 1) 

Rajmonova, 2) Hlaváčova, 3) Ke Stírce, 5) Mirovická, 6) Čumpelíkova; k. ú. Libeň: 1) 

Zenklova, 2) Novákových, 3) Sokolovská, 4) Kotlaska, 5) Palmovka, 6) Vosmíkových, 7) 

V Zahradách; k. ú. Troja: 1) Hnězdenská, 2) Na Šutce, 3) Ratibořická. Komise pro životní 

prostředí RMČ P8 podporuje rovnoměrné rozmístění podzemních kontejnerů v Praze 8, 

a to výhradně na frekventovaných místech, tedy takových místech, kde je vzhledem 

k vysokému množství obyvatelstva poměrově velké množství odpadu k celkovému 

objemu kontejnerů na tříděný odpad. V rámci přípravy II. etapy instalace podzemních 

kontejnerů komise doporučuje reflektovat aktuální stav přípravy I. etapy instalace, tedy 

v rámci 2. etapy navrhnout takové rozložení podzemních kontejnerů, které zapříčiní 

celkové rovnoměrné rozdělení podzemních kontejnerů v I. a II. etapě. Stejně tak komise 

doporučuje postupovat u všech dalších etap.  

Usnesení č. 3: 

Komise pro životní prostředí RMČ P8 doporučuje informovat vedení příslušných SVJ, 

jejichž obyvatel se bude týkat některá z připravovaných etap výstavby podzemních 

kontejnerů.  

 

5. Různé 

V rámci tohoto bodu se zástupci komise shodli na neuskutečnění původně plánovaného 

jednání komise dne 1. 3. 2016 s tím, že další řádné jednání komise proběhne v plánovaném 

dubnovém termínu, tedy 5. 4. 2016. 

 

 

6. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 15:00 ukončil jednání komise.  
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………………..……………….. 

Mgr. Vít Céza, předseda komise 

 

 

………………..……………….. 

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

 

 

 

 


