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Zápis č. 20/ 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. Projednání žádostí o částečném obnovení smlouvy mezi společností MF reklama 

Praha a MČ Praha 8, podnět komise pro obecní majetek RMČ Praha 8 

V. Céza, předseda komise 

5. Aktuální problematika Odboru životního prostředí MČ Praha 8 

Vít Céza, předseda komise 

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

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

8 

zástupce Odboru životního prostředí  

7. Různé 

8. Závěr 

 

  

Den a místo jednání komise: 
12. 12. 2017, jednací síň č. 2 Libeňského zámečku 

Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 

Zasedání bylo:  zahájeno 15:00 ukončeno 15:34 

Komisi předsedal: Céza Vít Mgr. 

Tajemník komise/zapisovatel: Maninová Anita Mgr. 

Členové komise, kteří byli přítomní: Céza Vít Mgr. Dunovská Pavlína Bc. 
 Hřebík Josef Černý Vladislav Ing.   
 Nevřala Miloš Ing.  

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

Hosté: Beneš Tomáš Ing.  

Omluvená neúčast členů komise: Volencová Dagmar Vašek Jan 

 Toušek Jiří  

Pozdní příchody na jednání komise: Beneš T. – 15:04  

Dřívější odchody z jednání komise: Vejchodská E. – 15:15  
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1. Zahájení, schválení programu  

Jednání zahájil v 15:00 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza a v úvodu informoval o 

personální změně týkající se člena komise, kdy byl hnutím ANO odvolán D. Sklenář a následně 

nahrazen M. Nevřalem. M. Nevřal se stal řádným členem komise.  

 Dále byla navržena změna v bodech programu, a to přidáním tématu Projednání žádostí 

o částečném obnovení smlouvy mezi společností MF reklama Praha a MČ Praha 8, podnět 

komise pro obecní majetek RMČ Praha 8. Tento bod byl navržen jako bod 4 a tím došlo 

k posunu původně navrženého bodu 4 a bodů následujících.  

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 

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza a následně stručně shrnul úkoly z posledního 

jednání komise. 

Komplexnější řešení prostoru podél Rokytky – došlo k pokácení jednoho akátu a části příslušné 

keřové formace. Odbor životního prostředí zatím neposkytl žádnou zpětnou vazbu v dalších 

krocích řešení. V. Céza se chvíli věnoval krajinotvorným a protipovodňovým opatřením v horních 

částech Rokytky. 

Zjistit kolik má billboardů městská část na svém území, zda má nějaký pasport a zda se 

budou billboardy navyšovat – situace byla prověřena a žádný aktualizovaný pasport ani 

očekávané výraznější navýšení počtu billboardů nebylo zjištěno. Jeden konkrétní billboard 

představený na minulém jednání komise nepředstavuje žádný systematický zásah do životního 

prostředí v Praze 8. Komise se k situaci vrátí pouze v případě nějaké změny dosavadního stavu.  

Prověřit dostupnost vizualizace revitalizace Zenklovy ulice – není k dispozici, komise 

disponuje vizualizacemi revitalizace Elsnicova náměstí. 

Řešení zeleného prostoru v okolí dětského hřiště v ulici V Mezihoří – tuto problematiku 

intenzivně řeší místostarosta P. Vilgus, V. Céza členy komise stručně informoval s jeho 

dosavadními závěry. Situace zatím není aktuální s ohledem na velmi vysoké finanční prostředky 

nutné k řešení stávajícího krytu.  

BIO VOK a některá stanoviště separovaných odpadů – došlo zde k dílčím nedostatkům 

v případě BIO VOK a problémům s některými stanovišti separovaných odpadů. 

Zápis z posledního jednání komise byl vzat na vědomí. 6-0-0 
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4. Projednání žádostí o částečném obnovení smlouvy mezi společností MF reklama 

Praha a MČ Praha 8, podnět komise pro obecní majetek RMČ Praha 8 

Žádost byla poskytnuta komisí pro obecní majetek, týkala se obnovení smlouvy na již umístěných 

4 reklamních plochách v lokalitě Karlín. Po proběhlé diskuzi bylo přijato následující usnesení: 

Komise pro životní prostředí RMČ P8 nevidí z pohledu životního prostředí žádný problém 

s potenciálním dalším fungováním předmětných zařízení. 6-0-0 

 

5. Aktuální problematika odboru životního prostředí 

Předseda komise V. Céza předal slovo zástupci odboru životního prostředí T. Benešovi, který 

přítomné informoval o dokončování práce cestní sítě v Thomayerových sadech, která by mohla 

být hotova na přelomu letošního roku. Ostatní akce jsou již dokončené, či plánované pro příští rok. 

V. Céza doplnil, že v příštím roce dojde spolu s rekonstrukcí Zenklovy ulice také k revitalizaci 

souvisejících „ploch malého rozsahu“, na jejichž přípravě se podílela i komise pro životní 

prostředí. 

Dále V. Céza informoval podrobněji informoval o problémech společnosti Ipodec (pomalé 

odbavování řidičů, problém s vyvážením košů). Tento problém je v současné době intenzivně 

řešen a komise se zapojí po získání dalších relevantních dat. 

 

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

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

Krakov – práce jsou v plném proudu. 

Ovocný sad – došlo ke komplexnímu odstranění náletů v lokalitě, po dočištění od dřevní hmoty 

dojde k výsadbě, která dle všeho spadne do jarního období.  

Prosecké skály – proběhla veřejné diskuze. Cílem městské části by měla být správa hlavní cestní 

sítě. Zároveň bude diskutován model sdílené péče, který je aktuálně zpracováván pro oblast 

Císařského ostrova.  

Ládví – probíhá ÚR.   

Centrální veřejná plocha v Čimicích – taktéž proběhly veřejné diskuze, jejichž výsledky jsou 

zpracovávány a v příštím roce by se mělo začít s jejich realizací (přednostně pokud jde o nezbytné 

opravy ve veřejné prostoru). Komise také osloví zástupce hl. m. Prahy ohledně novinek v oblasti 

Čimického údolí.  

Park Dlážděnka – nově bylo schváleno memorandum s ČSSZ ohledně společného postupu na 

revitalizaci parku Dlážděnka.  

 

7. Různé 

V rámci bodu různé V. Céza informoval o výzvě ze strany HMP na pořízení kompostérů.  

Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 schvaluje a stanovuje termíny řádných jednání 

komise na nadcházející rok: 23. 1., 20. 3., 22. 5. a 18. 9. 2018. 
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V závěru byl diskutován podnět V. Černého týkající se zejména propojenosti psychiatrické 

nemocnice Bohnice s Čimicemi. V. Černý zdůrazňoval i diskuzi nad potenciální participací na 

péči o tento unikátní park. V. Céza potvrdil vhodnost budoucí diskuze ohledně propojení areálu 

psychiatrické nemocnice s oblastí Čimic a vůbec diskuze o řešení hlavních veřejných prostorů celé 

jádrové oblasti Čimic.  

 

8. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 16:34 ukončil jednání komise.  

 

………………..………………..…                 ……………..………………. 

Mgr. Vít Céza                                                        Mgr. Anita Maninová  

předseda komise                                        tajemnice komise 
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