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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Den a místo jednání komise: 3. 8. 2015, Libeňský zámeček - místnost č. 2 
Zasedání bylo:  zahájeno 15:06 skončeno 16:38 
Komisi předsedal: Mgr. Vít Céza 
Zapisovatel: Mgr. Anita Maninová (tajemník komise) 
Ověřovatel průběhu zasedání komise: Dagmar Volencová 
Členové komise, kteří byli přítomní: Vít Céza Mgr./předseda 

 
 

Josef Hřebík Vladislav Černý Ing.   

 
Antonín Sysel Jan Vašek 

 
Daniel Sklenář Ing. Dagmar Volencová 

   
Omluvení členové komise: Pavlína Řepová Bc. 

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

Hosté: Srba Jan Ing. Pondělíček Jiří Ing. Ph.D. 

Pozdní příchod na jednání komise: 
Hosté: příchod 15:15, 
odchod 16:14 

 
    

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 pro životní prostředí 

4. Projednání předložených pozemků, u kterých by mohla městská část žádat o 
převedení do své správy 
V. Céza, předseda Komise pro životní prostředí 

5. Různé 
6. Závěr 

 

1. Zahájení, schválení programu  

Jednání zahájil v 15:06 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza, jenž uvedl důvod pro 
svolání tohoto jednání, které nebylo uvedeno ve schváleném harmonogramu jednání komise 
pro druhé pololetí roku 2015. V. Céza informoval, že Komise pro životní prostředí se bude 
dle pokynu radního pro majetek R. Nepila nově vyjadřovat k pozemkům, které chce městská 
část získat do své správy. Vzhledem k termínu konání zářijového zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha 8 bylo nutné lokality projednat dříve než na původně schváleném termínu 
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jednání komise 27. 8. 2015. V. Céza následně předložil ke schválení navržený program 
jednání.  

Přítomno bylo 7 členů komise, komise byla usnášeníschopná.  

Navržený program jednání byl schválen. 7-0-0 

2. Personální záležitosti  

Předseda komise V. Céza přítomné informoval, že na jednání dorazí zástupci Odboru 
životního prostředí a speciálních projektů, o jejich přítomnosti není potřeba hlasovat.   
 

3. Projednání zápisu z posledního jednání komise a jednotlivých zjištění 
v návaznosti na podněty členů komise 

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza, který shrnul hlavní obsah posledního jednání 
komise, v rámci něhož byla projednávána problematika Rokytky a Vltavy. Nedlouho po 
jednání komise proběhla v Praze 8 schůzka zástupců jednotlivých městských částí 
k protipovodňové problematice na Rokytce. Z tohoto jednání vznikla společná iniciativa, 
která bude do budoucna prosazovat protipovodňová opatření na tomto vodním toku. V. Céza 
za tuto iniciativu vystoupil v rámci jednání v hl. m. Praze a představil jednotlivé priority 
iniciativy. Zároveň se uskutečnilo místní šetření Povodňové komise MČ Praha 8, která 
nadefinovala konkrétní nutné zásahy ke zvýšení bezpečného průtoku Rokytkou při povodních.  

 V. Černý v rámci následné diskuze informoval o svém jednání se zástupcem Povodí 
Vltavy, které by mělo přispět ke zvýšení intenzity úklidu odpadu u břehů Vltavy v Praze 8 a u 
ústí Rokytky do Vltavy. D. Sklenář informoval o jednání s M. Komárkovou ohledně 
nevzhledného ústí Čimického potoka do Vltavy. Toto místo by mělo být cca do dvou týdnů 
prosekáno a vyčištěno.  

Zápis z posledního jednání komise byl schválen. 7-0-0 

4. Projednání předložených pozemků, u kterých by mohla městská část žádat o 
převedení do své správy 

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza. Ještě během úvodního komentáře V. Cézy 
dorazili členové Odboru životního prostředí a speciálních projektů J. Srba a J. Pondělíček. V. 
Céza dal neprodleně slovo J. Srbovi, který přítomným představil J. Pondělíčka, jenž prošel 
výběrovým řízením na nového vedoucího Odboru životního prostředí a speciálních projektů. 

V. Céza následně přistoupil k představení jednotlivých lokalit a k návrhům konkrétních 
řešení. Níže je uveden přehled všech schvalovaných usnesení.  

Lokalita „Dlážděnka“:  
„Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 doporučuje Radě MČ Praha 8 podniknout 
nezbytné kroky vedoucí k žádosti o svěření pozemků parc. č. 693 a 699/1 od hl. m. Prahy, a 
ve spolupráci s hl. m. Prahou usilovat o získání západní části pozemku parc. č. 699/2 (západní 
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část pozemku doporučuje komise geometricky oddělit, a to přibližně u jihozápadní hrany 
budovy katastrálního úřadu) od České správy sociálního zabezpečení, a dále pozemků parc. č. 
700 a 671/1, které se v současné době nachází v soukromých rukách, a které by měly být po 
převedení do majetku hl. m. Prahy svěřeny Městské části Praha 8. Všechny tyto pozemky 
nacházející se v k. ú Libeň byly komisi předloženy k vyjádření. Komise dále z vlastní 
iniciativy doporučuje Radě MČ Praha 8, aby podnikla ve spolupráci s hl. m. Prahou všechny 
nezbytné kroky k získání pozemků parc. č. 670/8, 692/7, 692/1 a 647/22. Všechny výše 
uvedené pozemky mohou být základem nového centrálního parku severní Libně s 
instalovanými bezpečnostními prvky, občanskou vybaveností s možností vybudování 
vyhlídky, přeměny svahu v původní step s několika solitérními dřevinami a naučnou stezkou. 
Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 naproti tomu nedoporučuje Radě MČ Praha 8 
žádat o svěření pozemku parc. č. 3762 z důvodu toho, že se jedná o komunikaci s potenciální 
nákladnou údržbou, kterou může i nadále obhospodařovat vlastník pozemku hl. m. Praha či 
jeho subjekty. Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 taktéž nedoporučuje Radě MČ 
Praha 8 žádat o svěření pozemku parc. č. 670/7, který se nachází mezi a okolo jednotlivých 
bytových domů. Tento pozemek by městské části přinesl pouze náklady na údržbu, kterou 
dosud vykonává hl. m. Praha, a zároveň by nebyl nijak přínosný pro samotný park 
Dlážděnka.“  

7-0-0 Usnesení bylo přijato 

Lokalita u stávajícího „bike parku“ v Bohnicích: 
„Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 souhlasí s žádostí o svěření pozemků parc. č. 
856/2, 600/141 a 856/3, vše v k. ú Bohnice, z důvodu potřeby udržování zeleně, která 
navazuje na sousední Čimický háj. Komise zároveň upozorňuje na to, že budoucí rozšíření 
rekreačních volnočasových aktivit v lokalitě nesmí kolidovat s plánovanou výstavbou 
tramvajové trati z Kobylis do Bohnic. Komise doporučuje Radě MČ Praha 8, aby ještě před 
schválením kroků vedoucích k žádosti o uvedené pozemky, prověřila věcná břemena a 
příslušné listiny u pozemků parc. č. 600/141 a 856/3 a zjistila, zda případná rozšíření 
rekreačních volnočasových aktivit v lokalitě nebude v rozporu s budoucí tramvajovou tratí.“  

7-0-0 Usnesení bylo přijato 

Lokalita „pozemek u hřiště na Rokosce“:  
„Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 doporučuje v případě pozemku parc. č. 660/1 v 
k. ú Libeň efektivní a pravidelné vyzývání vlastníků k odpovídající péči o předmětný 
pozemek. V případě žádosti o svěření tohoto pozemku komise doporučuje pouze nezbytné 
úpravy zeleně vedoucí k větší bezpečnosti občanů a zvýšení estetiky. Komise nedoporučuje 
na daném místě budovat další dětské hřiště, které by vedlo k odstranění vzrostlé zeleně a k 
odčerpání finančních prostředků určených na investiční i běžné výdaje.“  

7-0-0 Usnesení bylo přijato 
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Lokalita „mezi Rohanským nábřežím a ulicí Sokolovská“:  
Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 podporuje žádost o svěření pozemků parc. č. 
844/22, 769/10, 843/3, 654/17 a 854/63 v k. ú Karlín. Poukazuje však na disproporci, kdy 
západní část lokality se nachází v územním plánu v horizontu ZP – parky, historické zahrady 
a hřbitovy, kdežto východní část je v územním plánu v horizontu SV – všeobecné smíšené. Z 
toho důvodu může existovat výrazný rozdíl v záměrech vlastníka pozemků hl. m. Prahy 
ohledně východní a západní části lokality. Komise proto doporučuje zvážit geometrické 
oddělení pozemků parc. č. 843/3 a 769/10 vždy na část, která patří celá do horizontu ZP a na 
část, která patří celá do horizontu SV. Komise doporučuje vést separátně žádosti o pozemky 
parc. č. 844/22, 854/63, západní části pozemku parc. č. 769/10, západní části pozemku parc. č. 
843/3 na straně jedné a pozemku parc. č. 654/17, východní části pozemku parc. č. 769/10, 
východní části pozemku parc. č. 843/3 na straně druhé tak, aby nebyla snížena šance na 
získání předmětné části lokality nacházející se v horizontu ZP. Svěřením a následnou péčí by 
došlo k vyřešení hned několika záležitostí. Předně by došlo ke zvýšení bezpečnosti a estetiky 
tohoto místa. Zároveň by došlo k rozšíření rekreačních ploch v Karlíně, kterých je stále 
nedostatek. Po převedení do správy městské části by bylo vhodné na tomto místě zřídit psí 
louku, která by odklonila pohyb volně pobíhajících psů ze sousedních parků na tuto lokalitu. 

7-0-0 Usnesení bylo přijato 

 
5. Různé 

Ve stručnosti byla projednána problematika pozemků soukromých osob, které mají povinnost 
se starat o své pozemky (zejména v chráněných územích), jež jsou ale zároveň silně 
znečišťovány odpadky z okolí. Péče o takové pozemky je pak nikdy nekončící a velmi 
nákladný boj. Vzhledem k rozsahu této problematiky jí bude věnován samostatný bod na 
příštím jednání komise.  
 

6. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 16:38 ukončil jednání komise.  
 

………………..……………….. 

Mgr. Vít Céza, předseda komise 

 

………………..……………….. 

Dagmar Volencová, ověřovatelka zápisu 

 

………………..……………….. 

Mgr. Anita Maninová, tajemnice komise 


