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Zápis z 13. jednání KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

RMČ 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 

zástupce Odboru životního prostředí a speciálních projektů 

5. Aktuální stav příprav projektů, na kterých komise participuje (ovocný sad u PP Bílá 

skála; náměstí a park u OC a KD Krakov; náměstí u KD Ládví; park Dlážděnka a další) 

V. Céza, předseda komise 

6. Různé (schválení termínů jednání KŽP na 2/2 roku 2016) 

7. Závěr 

 

 

 

  

Den a místo jednání komise: 31. 5. 2016, Libeňský zámeček – jednací místnost č. 2 

Zasedání bylo:  zahájeno 15:09 ukončeno 16:21 

Komisi předsedal: Mgr. Céza Vít 

Tajemník komise/zapisovatel: Mgr. Maninová Anita 

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

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

 
Sklenář Daniel Ing. Černý Vladislav Ing.   

 
Sysel Antonín Volencová Dagmar 

 
Vejchodská Eliška Ing. et Ing. Ph.D. 

Pozdní příchody na jednání komise: Sklenář D. – 15:11  

Dřívější odchody z jednání komise: Vejchodská E. – 15:55  

Omluveni členové komise:  Pavlína Řepová Bc. Josef Hřebík 
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1. Zahájení, schválení programu  

Jednání zahájil v 15:09 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza. Přítomno bylo v tu dobu 

6 členů komise, komise byla usnášeníschopná.  

Navržený program jednání byl schválen. 6-0-0 

 

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 

V rámci projednávání zápisu se vyjádřil člen komise A. Sysel ohledně nedořešené komunikace 

s příslušným odborem životního prostředí a speciálních projektů týkající se problematiky 

prošlapaných cestiček v parcích a kontejnerů na nápojové kartony. Předseda komise V. Céza 

přislíbil prověření situace.  

Zápis z posledního jednání komise byl vzat na vědomí. 

 

 

4. Aktuální problematika odboru životního prostředí a speciálních projektů 

Předseda komise V. Céza v úvodu reagoval na podnět D. Volencové, která zažádala o projednání 

„kauzy“ jedné referentky OŽPSP, jež se objevila i v médiích. V. Céza přítomným přečetl 

vyjádření od vedoucího OŽPSP R. Březiny a následně zdůraznil o tom, že se v žádném případě 

nejedná o systémový problém radnice MČ, která naopak podporuje zlepšování okolí 

jednotlivých SVJ na území MČ a za tím účelem dokonce vyhlásila grantovou výzvou, která 

obsahuje možnost financování drobných terénních projektů navržených občany.  

V. Céza následně přítomné informoval o projektech, které řeší OŽPSP (PODZEMNÍ 

KONTEJNERY; PARK U PLYNOJEMU; PARK ŽERNOSECKÁ; PSÍ LOUKA V KARLÍNĚ).  

 

 

5. Aktuální stav příprav projektů, na kterých komise participuje  

Úvodní slovo pronesl předseda V. Céza a informoval o stavech příprav projektů, na kterých 

komise participuje:  

OVOCNÝ SAD U PP BÍLÁ SKÁLA, ul. Na Truhlářce – lokalita nám byla MHMP svěřena a 

mezitím se podařilo dokončit ideovou a realizační studii. V rámci revitalizace bude ovocný sad 

rehabilitován, budou ponechány některé dřeviny, které stále žijí, dále některá torza a budou 
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provedeny příslušné dosadby ovocných stromů (např. třešeň ptačí, hrušeň obecná, jabloň domácí, 

švestka domácí). Celá lokalita bude rozvíjena v několika samostatných menších lokalitách – 

extenzivní sad, teplomilná doubrava, habrová doubrava, květnatá louka a agrární valy a terasy. 

Celkově půjde o přírodní park pro občany, doplněný tabulemi, lavičkami, broukovištěm atp.  

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ KRAKOV – MČ má vybraného zpracovatele projektové 

dokumentace. V rámci debaty členové komise sdíleli podněty/připomínky týkající se vlastní 

realizace. Předseda komise V. Céza slíbil tyto podněty předat.  

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ LÁDVÍ – V. Céza přítomné pozval na veřejné projednávání, které 

se uskuteční 13. 6. 2016 od 17:30 v KD Ládví. Na projednávání budou předloženy návrhy tří 

soutěžících týkající se realizace PD, z nichž bude ve výsledku odbornou komisí vybrán jeden, 

který celou PD zpracuje.   

PARK DLÁŽDĚNKA – V. Céza shrnul aktuální majetkoprávní problematiku. Zdůraznil, že 

v tuto chvíli byla zahájena diskuze s občany ohledně zadání, které bude předloženo pro 

zpracovatele projektové dokumentace. V. Céza přítomné následně pozval na pracovní schůzku 

dne 1. 6. 2016, která se uskuteční v 17:00 v parku Dlážděnka.  Na schůzce bude diplomantka, 

která dělá diplomovou práci na revitalizaci parku Dlážděnka, dále členové spolku Park 

Dlážděnka a občané.  

PROSECKÉ SKÁLY – V. Céza přítomné informoval o výzvě v současném měsíčníku Osmička, 

která se týká možného zapojení se občanů do diskuze ohledně zadání konkrétních podnětů pro 

revitalizaci Proseckých skal. Majetkoprávně je to zde složité, ale jedná se o významnou PP a 

sousední oblast, jejíž okolí je zanedbané a nedostupné. Výsledkem diskuze by mohl být podklad 

pro zadání odborné studie. Následně V. Céza vyzval členy komise, aby v případě zájmu poslali 

podněty pro plánovanou studii.  

KOMUNITNÍ ZAHRADA – V tuto chvíli zde proběhlo geometrické vyměřování v řešené části 

zahrádkářské osady „Pod plynojemem“.  

 

 

6. Různé 

A. Sysel se dotázal, v jakém stavu se nachází situace firmy IPODEC a nevyužívané veřejné 

plochy u ul. Bešťákova a Roudnická. V. Céza shrnul dosavadní jednání ohledně předmětných 

oblastí a zdůraznil, že tato oblast přes všechna problematická majetkoprávní uspořádání patří 

mezi priority.  

A. Sysel dále požádal o pomoc při řešení přerostlých keřů v ul. Bešťákova a Roudnická, které 

zasahují do komunikace a parkovacích míst. Podnět bude sekretariátem komise předán na 

příslušná místa k řešení.  

V další fázi diskuze byla diskutována výsadba nových stromů na území Prahy 8 a stávající 

podoba přípravy revitalizace ploch malého rozsahu. Obě problematiky jsou aktuálně v přípravě.  
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V závěru diskuze se D. Sklenář dotázal na zablácenou stezku, která vede podél Velké skály. 

Cesta je v části mlatová a v druhé části – podél lesa - je v deštivém počasí zabahněná, z toho 

důvodu se dotázal, zda by bylo možné udělat mlatový chodník po celé stezce. V. Céza vyzval D. 

Sklenáře o zaslání podkladů, pro další diskuzi a řešení.  

Na závěr komise byly po diskuzi schváleny následující termíny řádných jednání komise ve druhé 

polovině roku 2016: 6. 9., 1. 11. 2016 s tím že při mimořádných událostech bude komise svolaná 

i v jiný termín. Jednání KŽP budou začínat vždy v 15:00 hodin.  

Podněty v bodu různé byly vzaté na vědomí. 

 

7. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 16:21 ukončil jednání komise.  

 

 

………………..……………….. 

Mgr. Vít Céza, předseda komise 

 

 

………………..……………….. 

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

 


