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Zápis č. 22/ KŽP RMČ Praha 8  

Komise pro životní prostředí Rady Městské části 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 MČ 

Praha 8 

zástupce Odboru životního prostředí a speciálních projektů RMČ Praha 8 

5. Stav projektů týkajících se životního prostředí v Praze 8 připravovaných 

samosprávou MČ Praha 8 a iniciovaných Komisí pro životní prostředí RMČ Praha 8 

Vít Céza, předseda komise 

6. Různé 

7. Závěr 

 

 

1. Zahájení, schválení programu  

Jednání zahájil v 15:05 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza. Přítomno bylo v tu dobu 

5 členů komise, komise byla usnášeníschopná.  

Navržený program jednání byl schválen. 5-0-0. 

 

2. Personální záležitosti  

Předseda komise V. Céza přivítal na jednání hosta místostarostu MČ Praha 8 Petra Vilguse. 

  

Den a místo jednání komise: 
20. 3. 2018, jednací síň č. 2 Libeňského zámečku 
Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 

Zasedání bylo:  zahájeno 15:05 ukončeno 16:07 

Komisi předsedal: Céza Vít  Mgr. 

Tajemník komise/zapisovatel: Maninová Anita  Mgr. 

Členové komise, kteří byli přítomní: Céza Vít Mgr Nevřala Miloš Ing. 
 Hřebík Josef Černý Vladislav Ing.   
 Volencová Dagmar  

Hosté: Petr Vilgus, MgA., Ph.D.  

Členové komise, kteří byli omluveni z 

jednání: 
Vejchodská Eliška, Ing. et  

Ing. Ph.D. 
Dunovská Pavlína Bc. 

 Mazuchová Kateřina Mgr Toušek Jiří 
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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 zápis z posledního 

jednání komise, ze dne 12. prosince 2017. 

Projednání zápisu z posledního jednání komise bylo vzaté na vědomí 5-0-0. 

 

4. Aktuální problematika odboru životního prostředí a speciálních projektů 

Předseda komise V. Céza přítomné informoval, že došlo ke schválení rozpočtu. Pokud jde o 

finance vydávané do rozvoje životního prostředí v Praze 8, lze je nalézt v pěti rozpočtových 

kapitolách – běžné výdaje OŽP; kapitálové výdaje OŽP; kapitálové výdaje územního rozvoje; 

zásobníky projektu OŽP a zásobníky pro územní rozvoj.  

• Kapitola běžných výdajů OŽP – byl schválen stejný rozpočet jako v minulém roce, s tím, 

že došlo k některým korekcím a navýšení např. likvidace černých skládek, výdaje na úklid 

atd.  

• Kapitálové výdaje OŽP – z těch velkých záležitostí, které byly řešené na komisi, se 

dokončují Thomayerovy sady, budou se realizovat plochy malého rozsahu (v návaznosti 

s rekonstrukcí Zenklovy ul.), nákupy uklízecí techniky, studie sídliště Střížkov, na které 

naváže projektová dokumentace atd. 

• Zásobník projektů OŽP – byl zřízen z důvodu, kdyby přišla nějaká zajímavá dotace a byl 

zřízen projekt, tak je možnost to potencionálně profinancovat (např. podzemní kontejnery, 

rekonstrukce cest, další dílčí revitalizace). 

U územního rozvoje jsou projekty, které jsme iniciovali jako členové komise – viz. bod 5. Stav 

projektů týkajících se životního prostředí v Praze 8 připravovaných samosprávou MČ Praha 8 a 

iniciovaných Komisí pro životní prostředí RMČ Praha 8.  

Předseda V. Céza dále pokračoval s podněty k odpadům a informoval o zpracovaném širším 

materiálu k odpadům od OŽP. Některé záležitosti se zlepšily, např. záležitosti týkající se stanovišť, 

které byly interpretovány námi a našimi občany (např. doplněny kontejnery na nápojové kartony).  

 Dále V. Céza přítomné vyzval, pokud budou mít nějaký dotaz či podnět na OŽP, aby mu 

ho zaslali a tento podnět bude následně ve spolupráci s OŽP zpracován.  

V rámci bodu OŽP byl poslán podnět od M. Nevřaly, který žádal o změnu stanoviska vyjádření 

OŽP k odstranění stromu, nacházející se kousek od obytného domu. Jedná o vzrostlý jehličnatý 

strom, jehož kořeny a místění začíná narušovat základy domu, tím, že v rohu, kde je strom 

umístěný začíná zatékat. Odboru se strom po předběžné prohlídce jeví jako vitální a fyziologicky 

zdravý. M. Nevřala prezentoval v rámci výkladu fotografie.  

 M. Nevřala je předseda společenství vlastníků bytového domu. Strom je na pozemku 

MHMP, spravuje ho MČ Praha 8 (jedná se o součást veřejné zeleně).  

 Členové komise shodně poukázali na potřebu vyjádření vedení příslušného SVJ, že 

odstranění stromu má opravdu většinovou podporu. Kvalita daného stromu a jeho význam včetně 

působení na stávající objekt bude posouzen a projednán.  
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5. Aktuální podoba projektů iniciovaných či projednávaných komisí pro životní 

prostředí 

V rámci bodu předseda V. Céza shrnul aktuální stav projektů KŽP: 

• Krakov – příprava je v plném proudu, do dvou měsíců by mělo být hotovo (nenastanou-li 

nějaké mimořádné komplikace); 

• Ládví – zde došlo k nějakým majetkoprávním problémům. Tzn. že se revitalizace plochy 

rozdělí na dvě části – 1) oprava povrchu, která obsahuje většinovou práci z původně 

plánované revitalizace by měla být hotova ještě v letošním roce, 2) dále budou probíhat 

aktivity vedoucí k získání stavebního povolení; 

• Park Dlážděnka – 9. 4. 2018 od 16:00 proběhne v parku akce s nadací Olgy Havlové. Při 

té příležitosti dojde k informování, co v průběhu roku proběhne (úprava vnějšího terénu a 

příprava na plánovanou revitalizaci) a bude symbolicky vysazen nový dub cer; 

• Akce – v sobotu proběhne Úklid Čimického háje, od 10:00, sraz u hájovny; 

• Sad u Bílé skály – v současné době dochází k prořezu ovocných dřevin, je vytvářen systém 

následné péče a jakmile dojde k příznivému počasí dojde také k výsadbě trávníků; 

• Studánka Okrouhlík – bude revitalizována v první polovině letošního roku; 

• Prosecké skály – zde se v letošním roce bude primárně řešit úklidové akce. Jakmile dojde 

k zápůjčce, budeme tam moci udělat některá dílčí opatření; 

• Centrální veřejná plocha v Čimicích – prezentace hmotové studie budovy OC by měla 

proběhnout na jaře. Vedle toho zde proběhne velká ideová diskuze o celkovém směřování 

rozvoje celého centra Čimic. V rámci roku zde bude provedena řada dílčích úprav – úprava 

povrchů, úprava zeleně; 

• Sousedská permanentka do Botanické zahrady – vstupné za symbolickou cenu pro 

blízké obyvatele Botanické zahrady pokračují, stejně jako v minulém roce.  

• Výsadby stromů – máme za sebou Karlín a část Libně. V plánu jsou rozsáhlé podzimní 

výsadby pouličních stromořadí ve zbývajících oblastech Prahy 8.  

• Elsnicovo nám. – V. Céza rozdal členům komise tiskové vyjádření, které je vyvěšeno na 

webových aktualitách MČ – Jak je to skutečně s revitalizací Elsnicova náměstí a zároveň 

jej přečetl. Tiskové vyjádření vzniklo na základě dotazů a kritik, které se začaly šířit na 

internetu. Následně proběhla komplexní diskuze této problematiky.   

V. Céza následně předal slovo místostarostovi P. Vilgusovi, aby představil své projekty. P. Vilgus 

poděkoval za slovo a představil dvě věci, na kterých v současné době pracuje: 

• Revitalizace Palmovky – v tuto chvíli je ve fázi, že jsou připravené návrhy na obnovu 

tohoto území. Jelikož se jedná o dlouhodobý projekt, byl spuštěn i projekt Palmovka teď!, 

který je připraven na uskutečnění projektů v tomto nebo příštím roce. Jednak půjde o 

revitalizaci prostoru mezi KB, tramvajovou tratí a synagogou. V budoucnu by tento prostor 

mohl sloužit jako plnohodnotné náměstí, místem setkávání lidí. Druhou věcí, kterou tam 

připravujeme je vytvoření hezkého prostoru před budovou radnice. Na podzim by to mělo 

být připravené na územní a stavební řízení a na začátku příštího roku by se mohlo začít 

stavět.  
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• Revitalizace Rokytky – před několika týdny byl tento projekt prezentovaný ve školní 

jídelní ZŠ Hrabala, kde se sešlo poměrně hodně lidí. Společnost VRV, které jsme tuto studii 

zadali, připravila úpravu toku tak, aby to nebyla taková stoka jako je dnes. Dneska je to 

vlastně strouha, která vede co nejrychlejším tempem a nejkratší cestou vodu do Vltavy, což 

není moc žádoucí (nemá tam šanci nic moc žít, v době parna nemá šanci ochlazovat okolí 

a Rokytka je nepřístupná). Z hlediska práce s vodou jsme to zadali vodohospodářské firmě, 

která zpracovala nějaké návrhy, které jsou přístupné na webu MČ, v části studie a projekty 

– Revitalizace toku Rokytky. Jedná se o studii k možnému připomínkování, která pak bude 

sloužit jako podklad pro projektanty pro stanovení definitivního návrhu. Celý průběh je 

konzultován jak s MHMP, tak se správcem toku, kterým jsou Lesy hl. m. Prahy.  

V rámci bohaté diskuze se P. Vilgus zmínil, že v rámci různých diskuzí na revitalizaci Rokytky se 

záměrně zabývali celým tokem Rokytky. Společnost VRV si zpracovala navíc i Elsnicovo náměstí, 

přesto, že se nezadávalo z důvodu samostatného projektu. Vzniklo tak pár pozitivních doporučení, 

(umístění kamenů do koryta apod.), které mohou být následně realizovány.  

 

6. Různé 

V rámci bodu různé bylo zmíněno autobusové Libeňské nádraží, na které P. Vilgus reagoval, že je 

dobře, že se s tím nic doteď nestalo, neboť původní smlouva byla tak nevýhodná, že by to nebylo 

fér. V tuto chvíli nový investor končí vyjednávání s DP jako majitelem a měli by snad v dubnu či 

v květnu podepisovat smlouvu. D. Volencová se dotázala co tam místo nádraží bude – zda tunel. 

P. Vilgus informoval, že ani investor ani my bychom nechtěli tunel. Investor by tam chtěl mít 

budovu s parkovou plochou, a ne s vjezdem a výjezdem do tunelu.   

 D. Volencová upozorňovala na odstraňování vzrostlých stromů, které nahrazují úzké 

stromky, které mají krátkou životnost.  

 

7. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 16:07 ukončil jednání komise. 

 

 

 

………………..……………….. 

Mgr. Vít Céza, v.r.  

předseda komise a ověřovatel průběhu zasedání komise 
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