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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Den a místo jednání komise: 5. 11. 2015, Libeňský zámeček - místnost č. 2 
Zasedání bylo:  zahájeno 15:02 ukončeno 17:11 
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. Pavlína Řepová Bc. 

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

Hosté: Eliáš Jiří Ing. Bc. Erben Petr 

 
Dutkiewič Martin Mgr. Pravda Petr Mgr. 

 
Placková Renata Mgr. 

 Odchody a příchody z/na jednání komise: Erben Petr – příchod v 15:09, odchod v 15:54 

 
Eliáš Jiří Ing. Bc. – odchod v 15:25 

 

Dutkiewič Martin Mgr., Placková Renata Mgr. – odchod 
v16:20 

 
Volencová Dagmar – odchod v 16:56 

 

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. Vyjádření Odboru správy majetku k pozemkům, ke kterým se vyjadřovali členové 
Komise pro životní prostředí dne 3. srpna 2015 
J. Eliáš, vedoucí Odboru správy majetku 

5. Problematika lokality v okolí ul. Chvatěrubská (k. ú. Čimice) z hlediska životního 
prostředí 
P. Erben, předseda SVJ Chvatěrubská 

6. Představení metodiky pro environmentální kritéria zadávání veřejných zakázek STEP 
(Síť ekologických poraden) 
M. Dutkiewič a R. Placková, členové Sítě ekologických poraden (STEP) 

7. Aktuality na Odboru životního prostředí a speciálních projektů (podzemní kontejnery; 
informace o přípravě nového pasportu; aktuální stav příprav veřejné zakázky „Zajištění 
celoroční údržby zeleně a dalších ploch“; návrh rozpočtu pro rok 2016; žádost odboru o 
svěření pozemku 840/338 v ul. Cafourkova; přípravy revitalizací veřejných ploch) 
Zástupce Odboru životního prostředí a speciálních projektů 

8. Diskuze o přípravě revitalizací ploch malého rozsahu 
V. Céza, předseda komise 
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9. Různé 
a) Návrh na spolupráci se středními školami při údržbě zeleně 
b) Příprava revitalizace náměstí u OC a KD Krakov, příprava revitalizace centrálního 

náměstí sídliště Ďáblice 
10. Závěr 

 

1. Zahájení, schválení programu  

Jednání zahájil v 15:02 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza. Přítomni byli všichni 
členové komise (9 členů), komise byla usnášeníschopná. V. Céza přítomné upozornil na 
změny v programu, které všichni řádně obdrželi. Změny se týkaly přesunutí z bodu 9. Různé: 

Vyjádření Odboru správy majetku k pozemkům, ke kterým se vyjadřovali členové Komise 
pro životní prostředí dne 3. srpna 2015, za bod 3., a to z důvodu účasti vedoucího Odboru 
správy majetku J. Eliáše. Druhou korekcí bylo přidání nového bodu Představení metodiky pro 
environmentální kritéria zadávání veřejných zakázek z důvodu později dohodnuté účasti členů 
Sítě ekologických poraden. 
 
Nově navržený program jednání byl schválen. 9-0-0 
 

2. Personální záležitosti  

Předseda komise V. Céza informoval o přítomnosti dalších osob na jednání Komise pro 
životní prostředí (J. Eliáš za Odbor správy majetku; občané: P. Erben, předseda SVJ 
Chvatěrubská, P. Pravda, občan zajímající se o životní prostředí MČ Praha 8 a členové Sítě 
ekologických poraden (STEP) M. Dutkiewič a R. Placková). Za Odbor životního prostředí 
nebyl nikdo přítomen z důvodu nemoci.  
Byla schválena účast všech jmenovaných hostů na jednání komise. 9-0-0 
 

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 říjnového jednání komise. 

Aktuální návrh rozpočtu pro rok 2016 – všichni členové komise návrh rozpočtu 
připomínkovali a připomínky byly následně postoupeny dále. Rozpočet je nyní stále ve fázi 
příprav, přičemž Odbor životního prostředí nedodal jeho aktuální podobu. Členové komise se 
shodli na vyzvání odboru, aby dodal aktuální podobu rozpočtu na příští jednání komise.   

Návrh na tvorbu zimních kluzišť – Materiál D. Sklenáře se ještě nachází ve stádiu příprav a 
bude předložen na některé z dalších jednání komise.  

Studentské návrhy – viz. bod 9. Různé. 
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Koloběh vody v prostředí – Zástupci MHMP budou pozváni na nejbližší řádné jednání 
komise pro životní prostředí a budou požádáni o zpracování podkladových materiálů.  

Volný pohyb psů – městská část stále nemá informace od MHMP ohledně dalšího procesu 
přípravy vyhlášky regulující volný pohyb psů. Komise bude tuto problematiku sledovat a 
následně ji připomínkovat.   

Projednání zápisu z posledního jednání komise bylo vzaté na vědomí. 9-0-0 

 
4. Vyjádření Odboru správy majetku k pozemkům, ke kterým se vyjadřovali 

členové Komise pro životní prostředí dne 3. srpna 2015 

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza, který přítomné informoval, že jsme od 
odboru dostali stručné vyjádření k pozemkům, o jejichž případných žádostech o svěření bylo 
diskutováno v rámci 6. jednání Komise pro životní prostředí dne 3. 8. 2015. Celkem se 
jednalo o čtyři lokality.  

J. Eliáš nejprve informoval o pozemcích nacházejících v místě stávajícího parku 
Dlážděnka. Podněty k žádosti o svěření pozemků č. 693, 647/22 v k. ú. Libeň byly Radou MČ 
P8 schváleny a příslušný materiál bude předložen dne 9. 12. 2015 na jednání ZMČ P8. 
Pozemek č. 699/1 v k. ú. Libeň byl svěřen. Pozemky 692/7 a 962/1 v k. ú. Libeň jsou 
pozemky soukromých vlastníků. V rámci bohaté diskuze V. Céza kvitoval, že došlo 
k vyslyšení negativního stanoviska komise k potenciálním žádostem o svěření dvou 
sousedních pozemků (vnitroblok a velká komunikace). Jako velmi důležitý označil pozemek 
č. 671/1, který tvoří původní stepní svah a o jehož revitalizaci mají velký zájem jak občané, 
tak komise pro životní prostředí. J. Eliáš slíbil, že se podívá na cenovou mapu a připraví 
podklad k rozhodnutí o zahájení případného jednání. Stejně tak učiní s pozemky č. 671/1, 
670/8 a 699/2.  

Dále J. Eliáš přítomné informoval o pozemcích parc. č. 856/2, 600/141 a 856/3 v k. ú 
Bohnice (lokalita „bike park). Od MHMP získal odbor správy majetku informace, které říkají, 
že vzhledem k plánované stavbě tramvajové trati, musí být vše, co bude na uvedených 
pozemcích postavené, pouze dočasná stavba. V. Céza připomněl minulé usnesení komise, 
v rámci kterého zástupci komise souhlasili s žádostí o svěření z důvodu péče o veřejnou zeleň, 
přičemž zdůrazňovali, že jakékoli stavební záměry nesmí kolidovat s plánovanou výstavbou 
tramvajové trati.  

V rámci diskuze byla na základě podnětu od D. Volencové řešena budoucnost parku 
pod plynojemem a jeho širšího okolí. V. Céza informoval o připravované rozpočtové kapitole, 
která počítá s dokončení revitalizace parku, přičemž zatím se nepočítá se studií na širší okolí 
parku. V. Céza v závěru projednávání tohoto bodu přítomné informoval, že „Psí louka“ v 
Karlíně byla schválena zastupitelstvem a byla předaná MHMP. 
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5. Problematika lokality v okolí ul. Chvatěrubská (k. ú. Čimice) z hlediska životního 
prostředí 

Zástupce příslušné SVJ P. Erben komplexně představil situaci v okolí ulice Chvatěrubská 
z hlediska životního prostředí. Před čtyřmi roky byla v místě postavena dvě hřiště, jedno pro 
malé děti a jedno pro dorost. V té době byl v rámci výstavby hřišť navíc vytvořen mlatový 
chodník, který v závislosti na počasí zvyšuje prašnost či blátivost. Místní obyvatelé již 
dlouhou dobu prosazují zpevnění tohoto chodníku a zároveň přesunutí laviček ze severní 
strany hřiště na jižní, zejména z důvodu hluku. Dalšími problémy, na které P. Erben upozornil 
je velká hlučnost mantinelů na hřištích, nedostatečná údržba sněhu v zimním období a výskyt 
potkanů v lokalitě. Panelové domy mají před barákem kontejnerová stání patřící MHMP a 
svěřená TSK.  

P. Erben získal od MHMP povolení k oplocení kontejnerových stání, které si bylo SVJ 
ochotno samo uhradit s tím, že záležitost měla být dořešena s TSK. Jednání s TSK se však dle 
P. Erbena nepodařilo řádně realizovat.  
Po diskuzi se členové komise shodli na následujícím postupu: 
Bude projednána otázka uvedeného přesunutí laviček a zpevnění uvedené komunikace.  
Sekretariát komise prověří aktuální stav deratizace v Praze 8.  
Sekretariát komise poukáže na zmíněný problém s oplocením kontejnerů, které je ochotné 
SVJ uhradit na své náklady, a pokusí se přispět k efektivnějšímu jednání dotčených orgánů.  
Bude prověřena metodika zimního úklidu sněhu.  
Bude prověřena hlučnost hřišť a možná technická opatření.  

 
6. Představení metodiky pro environmentální kritéria zadávání veřejných zakázek 

STEP (Síť ekologických poraden) 

Situaci podrobně okomentoval M. Dutkiewič, jenž je projektovým manažerem Sítě 
ekologických poraden. Síť ekologických poraden je organizace sdružující ekologické 
poradny. Po ČR jsou 13 různých ekologických poraden pod organizací STEP. M. Dutkiewič 
dále informoval, že v současné době se realizuje projekt v rámci česko-švýcarské spolupráce, 
který má do českých měst, částí, obcí přinést environmentální kritéria ve veřejných 
zakázkách. V současné době zpracovávají metodiky pro osm oblastí: kancelářské potřeby a 
archivační systémy, papír a tisk, úklid a úklidové služby, výpočetní technika, zakládání a 
údržba veřejné zeleně a ploch, občerstvení a cateringové služby, nábytek a vybavení 
kanceláří, nákup a hospodaření s elektrickou energií. Cílem je spolupracovat s obcemi a městy 
tak, aby každá spolupracující obec aplikovala aspoň dvě metodiky. Ideální by podle něj bylo, 
aby se metodiky dostaly i do směrnic zadávání veřejných zakázek. Jeho kolegyně R. Placková 
informovala, že v rámci dané metodiky je vždy obecný úvod k  tématu a zároveň typ kritérií, 
který by se měl v příslušných zakázkách objevit.  

V rámci bohaté diskuze E. Vejchodská uvedla, že tento projekt by se spíš než do 
směrnice zadávání veřejných zakázek dal implementovat do obchodních podmínek, kam by se 
mohly zanést i podmínky typu environmentálních kritérií. Dále E. Vejchodská sdílela názor, 
že se jedná o zajímavé téma, které je na další diskuzi s jednotlivými vedoucími odborů o tom, 
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co je z jejich strany akceptovatelné. Přítomní zástupci Sítě ekologických poraden slíbili dodat 
komisi zpracované metodiky, které budou následně analyzovány.  
„Komise pro životní prostředí RMČ Prahy 8 pověřuje V. Cézu a E. Vejchodskou, aby do 14 dnů 
zrevidovali materiály poskytnuté zástupci Sítě ekologických poraden, zhodnotili význam 
zaslaných podkladů a navrhli další postup.“ 9-0-0 

 
7. Aktuality na Odboru životního prostředí a speciálních projektů (podzemní 

kontejnery; informace o přípravě nového pasportu; aktuální stav příprav veřejné 
zakázky „Zajištění celoroční údržby zeleně a dalších ploch“; návrh rozpočtu pro 
rok 2016; žádost odboru o svěření pozemku 840/338 v ul. Cafourkova; přípravy 
revitalizací veřejných ploch) 

Vzhledem k nepřítomnosti zástupců odboru životního prostředí přednesl V. Céza informace, 
které získal od odboru před zahájením jednání komise.  

Podzemní kontejnery: projektová dokumentace na podzemní kontejnery je připravena a v 
pátek 6. 11. 2015 bude odevzdána. Spolu s tím budou řešena všechna nezbytná doprovodná 
opatření.  

Informace o přípravě nového pasportu: Předání díla proběhne 15. 12. 2015. 

Aktuální stav příprav veřejné zakázky „Zajištění celoroční údržby zeleně a dalších 
ploch“: Radě MČ je nyní předkládán návrh usnesení týkající se zahájení zadávacího řízení 
významné veřejné zakázky „oznámení užšího řízení“ podle ust. § 26 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky „Zajištění 
celoroční údržby zeleně a dalších ploch“. Předmětem tohoto předkladu je schválení 
kvalifikační dokumentace. Pokud dojde ke schválení předkladu, bude odeslán formulář k 
uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení a bude zveřejněna výzva k podání žádosti o 
účast na profilu zadavatele MČ Praha 8. 

Návrh rozpočtu pro rok 2016: Rozpočet je ve fázi příprav, aktuální podoba nebyla dodána. 

„Komise pro životní prostředí RMČ Prahy 8 žádá Odbor životního prostředí a speciálních 
projektů o dodání aktuální podoby rozpočtu v oblasti životního prostředí pro běžné i kapitálové 
výdaje pro nadcházející řádné jednání komise, a to nejpozději do úterý 22. prosince 2015.“ 9-0-0 
 
Žádost odboru o svěření pozemku 840/338 v ul. Cafourkova: Jedná se o malý pozemek, 
který není v pasportu, ale i tak ho stále MČ dlouhodobě spravuje (spolu s okolními pozemky).  

„Komise pro životní prostředí RMČ Prahy 8 podporuje žádost OŽP o svěření pozemku č. 
840/338 v k. ú. Bohnice do správy MČ Praha 8.“ 
 
V rámci diskuze V. Černý poukázal na možnost požádat HZS o odstranění problematických 
dřevin či provedení prořezu v rámci každoročního povinného cvičení HZS.  
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8. Diskuze o přípravě revitalizací ploch malého rozsahu 

Úvodní slovo pronesl předseda V. Céza, který informoval, že v rámci žádosti svěření 
pozemků, na kterých se nachází starý ovocný sad u ulice Na Truhlářce v k. ú. Libeň, nebylo 
požádáno o příslušný pozemek, který by propojil lokalitu s ulicí Na Truhlářce. 

„Komise pro životní prostředí RMČ Prahy 8 doporučuje Radě městské části Praha 8 a 
příslušnému radního pro majetek připravit podklady pro žádost MHMP o svěření pozemku 
parc. č. 396/4 do správy MČ Praha 8. Na MHMP je od června 2015 podaná žádost o svěření 
pozemků parc. č. 395/1, 394 a 396/1, na kterých se nachází starý sad. Na pozemek parc. č. 396/4 
bylo podle všeho v žádosti zapomenuto, ale jeho svěření je nezbytné z důvodu potřeby napojení 
této lokality na ulici Na Truhlářce. Zástupci Komise pro životní prostředí předpokládají, že 
bude toto napojení nejdůležitějším vstupem do této lokality.“ 9-0-0. 

Dále V. Céza přednesl návrh na systematické řešení revitalizací malých a zanedbaných 
veřejných ploch nacházejících se na exponovaných místech Prahy 8. K dané problematice 
zpracoval sekretariát komise podkladový materiál. Tento materiál obsahuje konkrétní plochy 
povětšinou v majetku MHMP. Tyto malé plochy by mohly být v rámci žádostí o svěření 
geometricky odděleny tak, aby městská část nepřijímala do své správy velké komunikace a 
dalších podobné plochy, které by neúměrně zatěžovaly rozpočet, ale pouze malé plochy, na 
kterých by proběhla konkrétní revitalizace zeleně a doplnění příslušného mobiliáře.  

V rámci diskuze E. Vejchodská navrhla, že by se v rámci mikrograntů, které se na MČ 
plánují, mohlo na těch revitalizacích spolupracovat s občany.  

J. Vašek se v rámci diskuze dotázal, jaké jsou možnosti s oploceným pozemkem ZŠ B. 
Hrabala, který je nevyužívaný a zanedbaný. V. Céza navrhnul, že sekretariát provede místní 
šetření. 

V. Černý podpořil myšlenku revitalizací malých ploch a zdůraznil, že pokud se MČ 
bude starat o své pozemky, i když se jedná o malé plochy, a bude důkladně apelovat i na úklid 
soukromých ploch, budou mít občané lepší vztah nejen k prostranství, ale také k samotné MČ.  

„Komise pro životní prostředí RMČ Prahy 8 doporučuje systematický přístup 
k revitalizacím malých veřejných ploch a vytvoření příslušné rozpočtové kapitoly.“ 9-0-
0  

 
9. Různé 

V. Céza přítomné informoval o následujících bodech: 

a) Návrh na spolupráci se středními školami při údržbě zeleně – bylo zjištěno, že tato 
spolupráce by nemohla být dlouhodobě udržitelná, neboť není možné zajistit 
pravidelnou péči dostatečného počtu studentů. Shodou okolností však byl navázán 
kontakt s vedoucím katedry Zahradní a krajinné architektury ČZU RNDr. O. Vackem, 
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CSc., s kterým bylo diskutováno několik možností, jak připravovat ideové návrhy 
budoucích revitalizací, podobně jako v případě Krakova a Ládví.  

b) Příprava revitalizace náměstí u OC a KD Krakov, příprava revitalizace 
centrálního náměstí sídliště Ďáblice – v současné době probíhá finální analýza 
vstupních informací a na to navázaná příprava VŘ na studie a projektové 
dokumentace.  

V rámci diskuze J. Hřebík předal prosbu od občanů Třeboradické ulice ohledně záměru velké 
rekonstrukce bývalého střediska. Předseda komise V. Céza slíbil, že se s touto problematikou 
seznámí a jeho sekretariát k tomu sepíše zprávu, která bude sloužit jako informativní podklad 
k této problematice.  

A. Sysel se dotázal, v jakém stavu se nacházejí kontejnery na kartonové obaly. V. 
Céza odpověděl, že podnět byl již dříve předán odboru životního prostředí.  

Termíny budoucích jednání komise: 

„Komise pro životní prostředí RMČ Prahy 8 schvaluje a stanovuje termíny řádných jednání 
komise v první pololetí roku 2015 na 5. 1., 1. 3., 5. 4. a 7. 6 2015.“ 9-0-0. 
 

10. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 17:11 ukončil jednání komise.  
 

 

………………..……………….. 

Mgr. Vít Céza, předseda komise 

 

 

………………..……………….. 

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

 

 

………………..……………….. 

Mgr. Anita Maninová, tajemnice komise 


