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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Den a místo jednání komise: 5. 4. 2016, Libeňský zámeček - místnost č. 2 

Zasedání bylo:  zahájeno 15:01 ukončeno 16:46 

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 

 
Hřebík Josef Černý Vladislav Ing.   

 
Sysel Antonín Volencová Dagmar 

 
Sklenář Daniel Ing. Řepová Pavlína Bc. 

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

Hosté: Vilgus Petr MgA. Ph.D. Beneš Tomáš Ing. 

Pozdní příchody na jednání komise: Sklenář D. – 15:08 Vilgus P. - 15:15 

Odchody z jednání komise: Hřebík J. – 15:56 Beneš T. – 16:00 

 

Vejchodská E. – 16:13 

 

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. Problematika sousedských permanentek do Botanické zahrady na rok 2016 
E. Vejchodská, členka komise 

6. Aktuality v oblasti vodních toků na území MČ Praha 8 
V. Céza, předseda komise 

7. Aktuální podoba projektů iniciovaných či projednávaných komisí pro životní 
prostředí 
V. Céza, předseda komise 

8. Kde (ne)jsou ptáci 
D. Volencová, členka komise 

9. Různé 
10. Závěr 
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1. Zahájení, schválení programu  

Jednání zahájil v 15:01 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza. Přítomno bylo v tu 
dobu 8 členů komise, komise byla usnášeníschopná.  

V úvodu jednání bylo E. Vejchodskou zažádáno o vložení bodu týkajícího se problematiky 
sousedských permanentek do Botanické zahrady Praha. Navržený bod byl zařazen jako nový 
bod 5.  

Bylo odsouhlaseno projednání materiálů zaslaných členem komise A. Syslem v bodu 4. 

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

2. Personální záležitosti  

Předseda komise V. Céza přivítal na jednání T. Beneše, zástupce odboru životního prostředí a 
speciálních projektů.  
 

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 dva hlavní výstupy 
z únorového jednání komise. 

1) Studie vzdálenosti kontejnerů – všichni obdrželi materiál od E. Vejchodské. Ve stručnosti 
z něj v průměru vychází, že vzdálenost kontejneru do 100 m od bydliště nečiní pro středového 
občana problém, s vyšší vzdáleností již míra třídění signifikantně klesá. 

2) Podzemní kontejnery k I. etapě (OŽP) – T. Beneš informoval, že je zpracovaná projektová 
dokumentace k 29 kontejnerovým podzemním stáním. Momentálně je v procesu územní 
řízení, probíhá komunikace s MHMP ohledně podmínek k zapojení do systému svozu. OŽP 
bude také činit kroky k zadávací dokumentaci pro vypsání výběrové řízení na realizátora 
akce. Většina finančních prostředků by měla být zaplacena z evropských fondů.  

V rámci diskuze byla připomenuta minulá doporučení komise k problematice podzemních 
kontejnerů.  

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

 
4. Aktuální problematika odboru životního prostředí a speciálních projektů 

Předseda komise V. Céza předal slovo T. Benešovi, který následně přešel k problematice 
z oddělení městské zeleně, a to konkrétně k problematice vyšlapávaných cestiček v trávnících 
sídlišť. K posouzení byla předložena žádost o doporučení ve věci vyšlapaných cestiček v k. ú. 
Kobylisy mezi bytovým domem v ul. Famfulíkova a ZŠ Burešova.  

Po diskuzi (V. Céza, A. Sysel, J. Vašek, D. Sklenář, V. Černý) se členové komise 
shodli na tom, že doporučují odboru životního prostředí a speciálních projektů, aby se 
systematicky zabýval problematikou vyšlapaných cestiček na sídlištích v Praze 8 a 
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zpracoval pracovní materiál, který bude obsahovat soupis jednotlivých takovýchto 
cestiček a přibližnou frekvenci jejich užívání obyvateli. Na nejfrekventovanějších 
cestičkách komise doporučuje zpevnění do podoby mlatové cesty. U méně používaných 
cestiček komise nedoporučuje dělat žádné úpravy. Pouze v případě, že by cestičky 
vznikaly v cennějších parcích, komise doporučuje vytvořit příslušné mechanické 
zábrany, které by takovému pohybu zabránily.  
 V další fázi projednávání bodu 4. byly diskutovány podněty člena komise A. Sysla 
(přerostlé keře v ul. Bešťákova a Roudnická; přechod v ul. Ďáblická; vyšlapané cesty v ulici 
Štěpničná a Třebenická). Podněty byly sekretariátem komise zpracovány do podoby zpráv, jež 
budou rozeslány příslušným odborům k řešení. Stejným způsobem bude postoupen podnět D. 
Sklenáře (náletové keře u podchodu ul. Vysočanská).  
 

5. Problematika sousedských permanentek do Botanické zahrady na rok 2016 

V rámci bodu 5 byla projednána (E. Vejchodská, V. Céza, P. Vilgus, J. Vašek, V. Černý) 
celková problematika „sousedských permanentek“ pro vstup do venkovních expozic 
Botanické zahrady Praha. V. Céza přítomným sdělil aktuální informace ve vyjednávání o 
pokračování sousedských permanentek, které umožňují občanům trvale žijícím v blízkosti 
botanické zahrady, vstup do venkovních expozic zdarma. V závěru bylo přijato usnesení 
podporující úsilí vedení městské části dosáhnout pokračování projektu „sousedských 
permanentek“.  

Komise pro životní prostředí podporuje systém sousedských permanentek do Botanické 
zahrady Praha a doporučuje RMČ Praha 8 co nejintenzivněji usilovat o zachování 
sousedských permanentek. 8-0-1 

 
 

6. Aktuality v oblasti vodních toků na území MČ Praha 8 

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza a přítomné informoval: 
1) místní šetření Drahaňského potoka – Bylo uskutečněno místní šetření potoka se zástupci 
MHMP, které inicioval D. Sklenář. V rámci šetření byla projita spodní část potoka. Ze 
získaných informací byla zpracována zpráva, která byla vyvěšena na webové stránky městské 
části.  
2) místní šetření vodního toku Rokytky a okolí – Proběhlo za účasti zástupců MHMP, Lesů 
HMP, TSK k příležitosti svátku „Den vody“. V rámci šetření byly diskutovány technické 
limity revitalizace Elsnicova náměstí.  
3) Ukliďme Česko – V rámci dne 16. 4. proběhne několik „uklízecích“ akcí, od 9:00 
proběhne úklid břehů Rokytky a Vltavy ve spolupráci s Libeňskými zahrádkáři. V. Céza 
následně přítomné pozval na jmenovanou akci. 
4) Den studánek – V. Céza chtěl v rámci Dne studánek poukázat na problematický stav řady 
studánek a vyjádřit vůli s ním něco dělat. Příslušný článek v časopisu Osmička byl zároveň 
výzvou pro občany, pokud by chtěli participovat na péči o nějakou konkrétní studánku.  
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A. Sysel se v rámci diskuze dotázal, jak to vypadá s čerpadly, které byly zničené při povodni. 
V. Céza odpověděl, že situaci prověří. Poslední informace hovořily o probíhajícím územním 
řízení. Projekt má zdvojnásobit kapacitu přečerpávacího zařízení. Zástupce starosty P. Vilgus 
při té příležitosti informoval o připravované lávce přes Vltavu mezi Prahou 8 a Prahou 7. 
Probíhají jednání o charakteru lávky (provizorium, trvalé řešení) a o tom, jak bude stavba 
financována.  
 
 

7. Aktuální podoba projektů iniciovaných či projednávaných komisí pro životní 
prostředí 

V úvodu V. Céza udělal následující shrnutí: 
1) problematika v ul. Chvatěrubská – Rozpočtová kapitola byla schválena, aktuálně je 
zpracováváno konkrétní zadání.   
2) Krakov – Aktuálně probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace. Veřejné 
projednávání tří soutěžitelů proběhne 19. 4. Od 17:30 v KD Krakov.  
3) Komunitní zahrada – V současné době probíhá výběr konkrétní plochy.   
4) Třešňový sad – Je dokončována ideová a realizační studie, která navrhne konkrétní způsob 
revitalizace.   
5) park Dlážděnka – Aktuálně stále probíhá žádost o svěření příslušných pozemků od hl. m. 
Prahy a probíhají jednání se soukromými vlastníky pozemků v dané lokalitě. Paralelně 
probíhají diskuze o konkrétním možném vzhledu budoucího parku se všemi kompetentními 
orgány.  
6) plochy malého rozsahu – Konkrétní výběr ploch zpracovává OŽPSP.   
7) výsadba stromů  - Konkrétní výběr ploch zpracovává OŽPSP.   
 
V rámci diskuze se E. Vejchodská dotázala na torzo stromu u výstupu z metra Kobylisy. Na 
dotaz reagoval P. Vilgus, který informoval, že se na tomto místě bude dělat rekonstrukce od 
DP. Z toho důvodu nedoporučuje na tomto místě provádět výsadby. Naopak P. Vilgus přidal 
podnět, zda by bylo možné doplnit stromy do Karlína, kde chybí.  
 

 
8. Kde (ne)jsou ptáci 

D. Volencová informovala o zhoršujícím se stavu v ul. V Mezihoří a Ke Kouli. Poukázala na 
vymizení ptactva vlivem zvýšení procenta nelegálně parkujících aut. D. Volencová se 
domnívá, že by bylo prospěšné, kdyby byla vyznačena parkovací stání. Zároveň poukázala na 
problém špatného zasakování ve jmenovaných ulicích a skomírající stromy. Komentovala 
taktéž nevzhlednou lokalitu nacházející se jižně od parku pod plynojemem. Po následné 
diskuzi (modré zóny, parkovací místa na severu Prahy 8, stav parku pod plynojemem a okolí) 
bylo slíbeno, že budou konkrétní podněty předány příslušným odborům. D. Volencová 
následně v rámci diskuze otevřela ještě jednu problematiku, a tou je potenciální vydláždění 
ulic Sokolovská a Zenklova. Z této části diskuze nebylo vzhledem k jakémukoli 
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převažujícímu názoru komise navrženo žádné usnesení. V. Černý požádal o podporu výstavby 
chodníku v ul. K Ládví.  
 

9. Různé 

V. Céza přítomné seznámil se svojí představou uspořádat v Praze 8 zahrádkářskou konferenci. 
Dosavadní představování projektu mělo u všech pozitivní ohlas. Konference by se měla 
uspořádat na začátku září a byli by na ní pozvaní všichni zahrádkáři z Prahy 8 a zároveň také 
zástupci pražských zahrádkářů a dalších kompetentních orgánů, kteří se problematikou 
zahrádkaření zabývají, a to i na legislativní úrovni.  

Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 podporuje uspořádání Zahrádkářské 
konference v letošním roce. 7-0-0 

V rámci diskuze se D. Sklenář dotázal, zda se budou v letošním roce konat nějaké exkurze. V. 
Céza reagoval, že je otevřený nápadům na konkrétní exkurze. Na to konto V. Černý vyjádřil 
zájem společně navštívit PP Čimické údolí. D. Sklenář se zeptal na konání svátků, které si 
komise určila. V. Céza reagoval, že akce ke schváleným svátkům se budou konat. Den vody 
nedávno proběhl, v jeho rámci proběhlo zmiňované místní šetření vodního toku Rokytka 
v oblasti Elsnicova náměstí. Vzhledem k tomu, že neexistuje příslušná rozpočtová kapitola 
pro svátky, jejich konání je tak především připomínkou konkrétních významných aspektů 
životního prostředí v Praze 8 a v řadě případů také začátek příprav konkrétních revitalizací, 
jichž se uvedené aspekty týkají.  

 
10. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 16:46 ukončil jednání komise.  
 

 

 

………………..……………….. 

Mgr. Vít Céza, předseda komise, v. r.  

 

 

………………..……………….. 

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

 


