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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Den a místo jednání komise: 5. 1. 2016, Libeňský zámeček - místnost č. 2 

Zasedání bylo:  zahájeno 15:04 ukončeno 16:36 

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 Daniel Sklenář Ing. 

 

Josef Hřebík Vladislav Černý Ing.   

 

Antonín Sysel 

Eliška Vejchodská, Ing. et 

Ing., Ph.D. 

Omluvená nepřítomnost členů komise: Pavlína Řepová Bc. Dagmar Volencová 

 

Jan Vašek 

 Hosté: Beneš Tomáš Ing. Srba Jan Ing. 

 

Bezkočková Zuzana Krejčí Žaneta Bc. 

 

Beneš Richard Ing. Buchtíková Martina Ing. 

 

Hlaváč Pavel Ing. Rohan Leoš 

Odchody z jednání komise: Bezkočková Z., Krejčí Ž.  -  15:18 

 

Vejchodská E.  – 16:09 

 

Beneš R., Buchtíková M., Hlaváč P., Rohan L. -  16:15 

 

Černý V. – 16:20 

 

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, které se projednávaly na 

posledním jednání komise 

J. Eliáš, vedoucí Odboru správy majetku 

5. Problematika vodního toku Rokytka, vltavských osmičkových břehů a drobných 

vodních toků v Praze 8 

V. Céza, předseda komise 

M. Buchtíková, specialista vodních toků, projekty EU, Odbor ochrany prostředí 

MHMP 

R. Beneš, zástupce vedoucího střediska Lesy hl. m. Prahy 

6. Aktuality na Odboru životního prostředí a speciálních projektů 

Zástupce Odboru životního prostředí a speciálních projektů 

7. Různé 

8. Závěr 
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1. Zahájení, schválení programu  

Jednání zahájil v 15:04 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  

Předseda komise V. Céza přivítal na jednání hosty Z. Bezkočkovou a Ž. Krejčí za odbor 

správy majetku MČ Praha 8, T. Beneše a J. Srbu za odbor životního prostředí a speciálních 

projektů MČ Praha 8. Dále přivítal R. Beneše za příspěvkovou organizaci Lesy hl. m. Prahy, 

M. Buchtíkovou, specialistku vodních toků Magistrátu hl. m. Prahy, P. Hlaváče a L. Rohana 

za Povodí Vltavy. 

 

Byla schválena účast všech jmenovaných hostů na jednání komise. 6-0-0 

 

3. Projednání zápisu z posledního jednání komise a jednotlivých zjištění 

v návaznosti na podněty členů komise 

Zápis byl projednán a vzat na vědomí. 6-0-0. 

 

4. Vyjádření Odboru správy majetku k pozemkům, které se projednávaly na 

posledním jednání komise 

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza a následně pokračovala Z. Bezkočková, která 

přítomné informovala o pozemcích parc. č. 693 a 647/22 (k. ú. Libeň) patřící k parku 

Dlážděnka. Žádosti o svěření těchto pozemků byly schváleny ZMČ P8 dne 9. 12. 2015 a nyní 

budou předány na MHMP. Žádost o svěření pozemků parc. č. 699/1 byla předána na MHMP 

již v roce 2014. Pokud jde o žádost o svěření pozemků pro plánovanou budoucí psí louku v 

Karlíně, i tato žádost již byla řádně předána na MHMP.  

V případě pozemků lokality „Bike park“ v Bohnicích Z. Bezkočková zdůraznila, že je zde 

možné instalovat pouze dočasné stavby. V závěru Ž. Krejčí informovala o pozemku parc. č. 

840/338 v ulici Cafourkova, o jehož okolní pozemky MČ Praha 8 pečuje. Žádost o svěření 

byla taktéž schválena ZMČ P8 a bude postoupena na MHMP. 

 Dále byl řešen případný odkup pozemků nacházejících se v těsném sousedství parku 

Dlážděnka. V. Céza informoval, že se již podařilo sehnat kontakt na zástupce jednotlivých 

vlastníků a tento kontakt bude předložen vedoucímu J. Eliášovi k využití.  

 

5. Problematika vodního toku Rokytka, vltavských osmičkových břehů a drobných 

vodních toků v Praze 8 

V úvodu vystoupil zástupce Povodí Vltavy P. Hlaváč, který se vyjádřil k aktuálním opatřením 

v rámci ochrany a péče o Vltavské břehy. Přítomné informoval zejména o přečerpávací stanici 

v Libni. Dále informoval, že Povodí Vltavy má smlouvu se SNMP, pro které čerpání 

provozují a pravidelně provádí zkoušky. Poslední velká zkouška byla úspěšně provedena na 
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podzim roku 2015. V rámci zkoušky byly přivezeny čtyři agregáty, kdy jeden den se zkoušelo 

napájení ze sítě čerpadel, a další den byly zkoušeny přidané agregáty, které by byly zapojeny 

v případě vypadnutí stávající sítě. Čerpací stanice je plně funkční. Projekt plánovaného 

rozšíření čerpací stanice o další čerpadla je v současné době ve fázi žádosti o územní 

rozhodnutí na MHMP.  

 Dále byla stručně diskutována problematika vltavských břehů v severní polovině 

Prahy 8, opatření na březích u Rohanského nábřeží a aktuální situace související s úklidem 

předmětných pozemků (V. Černý, P. Hlaváč, V. Céza). Zástupci Povodí Vltavy slíbili 

odpovědět na předložené dotazy písemně.  

 Další část jednání se věnovala problematice vodního toku Rokytka. M. Buchtíková 

přítomné informovala o navýšení retenčního objemu suchého podru Čihadla nacházejícího se 

na území MČ Praha 14. Jednání kvůli této akci trvalo dva roky. Dále M. Buchtíková 

informovala, že se projednává projekt revitalizace Rokytky pod suchým poldrem Čihadla. 

Dále se MHMP podařilo postavit v loňském roce limnigraf v MČ Praha 9 ve Vysočanech. 

Měření limnigrafu je k dispozici online, lze ho tudíž sledovat na internetu a zároveň je 

napojen na operační středisko MHMP, které v případě odpovídajícího zvýšení hladiny zasílá 

SMS členům krizového štábu.  

V loňském roce byly uskutečněné prohlídky povodňových komisí MČ Praha 8, 9 a 14. 

Došlo k výstavbě některých vodočetných latí. R. Beneš informoval o společnosti 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a.s.), která zpracovává analýzu odtokových 

poměrů na Rokytce s tím, že zatím se nacházíme na úrovni studie proveditelnosti. 

V budoucnu by pak měl vzniknout digitální povodňový plán, který by měl obsahovat i 

konkrétní povodňové modelace. Skloubit jednotlivé vstupní informace není vzhledem 

k předmětnému urbanizovanému území jednoduchá záležitost. Analýza se nebude týkat jenom 

území Prahy, ale vychází z celého povodí. R. Beneš taktéž doporučil protipovodňové cvičení, 

v rámci kterého by si všechny osoby z krizového řízení nacvičily své role a předaly si aktuální 

kontakty. Zároveň bylo M. Buchtíkovou doporučeno tuto záležitost konzultovat se zástupcem 

krizového oddělení MHMP panem Hovorkou.  

V rámci další diskuze byly pokládány dotazy na existenci pracovních skupin 

zabývajících se povodňovými opatřeními na jednotlivých větších vodních tocích v Praze. Ze 

strany Lesů HMP bylo konstatováno, že zatím taková skupina začala působit na vodním toku 

Botič. V případě vodního toku Rokytka byli členové komise odkázáni na zástupce IPR Ing. 

Nováka.  

Dalšími plánovanými akcemi je revitalizace Rokytky v oblasti Prahy 9 – Hloubětína a 

dovybavení limnigrafické stanice pod Kyjským rybníkem, která bude následně předána 

ČHMÚ. V. Černý zdůraznil především potřebu posílení kapacity přečerpávací stanice u ústí 

Rokytky, V. Céza zdůrazňoval potřebu věnovat se podrobně majetkoprávním situacím na 

horním toku Rokytky, které mohou pomoci v budování dalších protipovodňových opatření, 

jež zároveň pomohou přírodnímu prostředí Prahy, neboť budou navracet Rokytku do 

původního stavu a tím i zvyšovat na ni navázanou biodiverzitu.  

V závěru diskuze o vodním toku Rokytka byla řešena problematika zasakování. Byla 

zmíněna potřeba důsledného vyžadování odpovídajících zasakovacích území u nových staveb, 
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ale také vyžadování odpovídajících úprav zasakovacích ploch u nových budov, kterými jsou 

nahrazovány budovy staré.  

Závěr bodu 5. byl věnován drobným vodním tokům v Praze 8. M. Buchtíková 

přítomné informovala, že je zpracováván projekt na převedení vod Bohnického potoka zpátky 

do původního koryta v Bohnickém údolí s tím, že na začátku Bohnického údolí je plánován 

malý rybníček. Na začátku Bohnického údolí je potok dlouhodobě sveden do kanalizace 

z důvodu dřívějšího velkého znečištění splaškovými vodami, které je nyní již vyřešeno. R. 

Beneš dále informoval o Střížkovských rybnících, jejichž velkým problémem je časté 

přetékání a vysychání. M. Buchtíková doplnila, že odboru správy majetku doporučovali, aby 

došlo k narovnání vlastnických vztahů, neboť část není města. V současné době chybí i 

vypouštěcí zařízení.  

Další diskutovanou problematikou byla oblast Čimického potoka mezi Čimickým a 

Kostoprdským rybníkem, v rámci které neteče voda tohoto potoka původním korytem. Cílem 

je vodu navrátit do původního koryta s tím, že pro letošní rok jsou již alokovány příslušné 

finanční prostředky.  

D. Sklenář předal svůj podnět týkající se vyústění Čimického rybníka do Vltavy, kde 

se nachází zúžená cyklostezka. Místo je často zacpané různými listy a detritem, což zhoršuje 

místní průchodnost. Druhý podnět D. Sklenáře se týkal stezky u Draháňského potoka, jejíž 

stav se stále zhoršuje. V rámci diskuze (V. Černý, D. Sklenář, R. Beneš) bylo dohodnuto, že 

sekretariát komise k tomu sepíše komplexní zprávu, která bude následně MHMP posouzena. 

 

6. Aktuality na Odboru životního prostředí a speciálních projektů 

Předseda komise V. Céza komentoval aktuální podobu rozpočtu v oblasti kapitálových 

výdajů, zejména pak rozpočtové položky, na jejichž tvorbě se výrazně podílela komise pro 

životní prostředí. Pověřený vedoucí odboru životního prostředí T. Beneš přítomné informoval 

o zpracovávaných projektových dokumentacích a studiích, o probíhajícím výběrovém řízení 

veřejné zakázky na správu veřejné zeleně a dalších aktualitách odboru životního prostředí a 

speciálních projektů.  

Předseda komise V. Céza přítomné informoval o zaslaném seznamu návrhů lokalit 

podzemních kontejnerů ve 2. etapě a následně vyzval členy komise, aby návrh lokalit 

připomínkovali (které lokality jsou zásadní a které naopak jsou naprosto zbytečné). Člen 

komise A. Sysel slíbil vypracovat návrh za příslušné SVJ, který bude obsahovat doporučený 

postup projednávání umisťování jednotlivých stání podzemních kontejnerů v konkrétních 

lokalitách Prahy 8 s občany a SVJ.  

7. Různé 

V bodu Různé byla diskutována problematika, kterou inicioval člen komise D. Sklenář, a 

která se týká potenciálního polévání vybraných hřišť vodou v zimním období. Bylo 

konstatováno, že v roce 2016 ještě budou probíhat diskuze o této problematice a s případnou 

rozpočtovou kapitolou by se počítalo nejdříve pro rozpočet v roce 2017.  
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V. Céza přítomné informoval o další aktivitě komise, která bude obsahovat hledání 

ploch v Praze 8, jež by bylo vhodné zalesnit. V. Céza členy komise vyzval, aby se zamysleli 

nad vhodnými místy, kde by mohlo dojít k výsadbám, a to i na místech, které nejsou svěřeny 

MČ Praha 8.  

V úplném závěru byla řešena budoucnost Ipodecu a okolí.  

8. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 16:36 ukončil jednání komise.  

 

………………..……………….. 

Mgr. Vít Céza, předseda komise 

 

………………..……………….. 

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

 

………………..……………….. 

Mgr. Anita Maninová, tajemnice komise 


