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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Den a místo jednání komise: 23. 4. 2015, Libeňský zámeček - místnost č. 2 
Zasedání bylo:  zahájeno 15:02 skončeno 16:52 
Komisi předsedal: Mgr. Vít Céza 
Zapisovatel: Mgr. Anita Maninová 
Ověřovatel průběhu zasedání komise: Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. 

Členové komise, kteří byli přítomní: Vít Céza Mgr. 
Eliška Vejchodská, Ing. 
et Ing. Ph.D. 

 
Josef Hřebík Dagmar Volencová 

 
Antonín Sysel Vladislav Černý Ing.   

 
Daniel Sklenář Pavlína Řepová Bc. 

 
Jan Vašek 

 Omluvení členové komise: 
  Hosté: Rezek Martin PhDr. Srba Jan Ing. 

   
   Pozdní příchody: Vladislav Černý Ing. 15:11 
Předčasný odchod: Daniel Sklenář 16:29 

    

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 aktuální agendy Odboru životního prostředí a speciálních projektů 
J. Srba, pověřený vedoucí Odboru životního prostředí a speciálních projektů 

5. Projednání aktivit spolku Vědomý dotek v oblasti životního prostředí 
Martin Rezek, vedoucí programu zdravého životního stylu a zdravého životního 
prostředí 

6. Oblast pohřebnictví s důrazem na ekologické pohřbívání; les vzpomínek 
V. Céza, předseda Komise pro životní prostředí 
Externí spolupracovníci Správy pražských hřbitovů 

7. Aktuální stav práce na jednotlivých schválených prioritách Komise pro životní 
prostředí 
V. Céza, předseda Komise pro životní prostředí 

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

Jednání zahájil v 15:02 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza. Přítomno bylo v tu 
dobu 8 členů komise, komise byla usnášeníschopná.  

Byla odhlasována změna navrženého pořadí jednání, v rámci které byl přesunut původní 
bod 6. Projednání aktuální agendy Odboru životního prostředí a speciálních projektů za bod 3. 
Pořadí ostatních bodů zůstalo nezměněno. 

Navržený program jednání včetně navržené změny pořadí byl schválen. 8-0-0. 

 

2. Personální záležitosti  

Předseda komise V. Céza přivítal na jednání M. Rezka ze spolku Vědomý dotek. M. Rezek 
následně krátce představil sebe a samotný spolek. 

 
Byla schválena účast M. Rezka na jednání komise. 8-0-0 
 
 

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

V. Céza přednesl výstupy z posledního jednání komise včetně popisu aktuálního stavu práce 
na těchto jednotlivých výstupech.  

Budoucnost zahrádkářských kolonií na Libeňském ostrově 

Komise v době mezi jednáními komise navštívila samotnou kolonii. V. Céza zdůraznil 
podmíněnost podpory pokračování kolonie otevíráním se kolonie směrem k veřejnosti, 
podpořil tak stávající aktivity vedení kolonie a s potěšením seznámil přítomné s tím, že dle 
jeho zjištění tuto myšlenku začali sdílet i jednotliví členové kolonie, což je nepochybně velký 
pozitivní pokrok oproti minulosti. Z jednotlivých podkladů a ve spolupráci se zástupci kolonie 
připravuje sekretariát komise dokument určený pro Radu Městské části, která bude dávat 
stanovisko k žádosti kolonie o dlouhodobý pronájem. V. Céza informoval o některých 
připravovaných aktivitách kolonie a zdůraznil ochotu vedení kolonie se zapojit do úklidových 
akcí i mimo vlastní kolonii (např. úklid veřejného prostranství před červnovým během pro 
AVON).  

Představení místní Agendy 21 

Komise pro životní prostředí postupuje v duchu představených principů místní Agendy 21. 
Aktuálně jde zejména o přípravu podkladů k parkům a plochám veřejné zeleně, postupně se 
budou zařazovat další priority (např. vodní toky a vodní prvky v Praze 8).  
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Představení specifického systému ohrazování kontejnerů na tříděný odpad 

Příslušná část zápisu byla podle rozhodnutí členů komise předána zástupci Rady Městské 
části Praha 8.  

Představení databáze potencionálních ploch pro nové parky a zeleň  

Minule schválená verze tabulky byla i s patřičným komentářem vystavena na webových 
stránkách MČ Prahy 8, k danému tématu vyšel i článek v časopisu Osmička. Zároveň se 
spustilo druhé kolo připomínek, které potrvá do 20. 5. 2015 s tím, že do konce června bude 
vytvořen finální dokument pro Radu MČ Prahy 8, ve kterém bude uveden seznam prioritních 
revitalizací i s návrhem časových priorit. Tyto časové priority budou vycházet mimo jiné i 
z online hlasování občanů na webu městské části, které bude spuštěno na přelomu dubna a 
května a potrvá do 20. května.  

Zanedbané místo v okolí mostu Barikádníků  

Podnět byl předán Odboru životního prostředí a speciálních projektů, který následně 
realizoval patřičné kroky.  

Zeleň podél Vltavy  

Komise připravuje patřičné úklidy břehů Vltavy a příslušného okolí, do kterého se slíbili 
zapojit zástupci zahrádkářů z kolonie Libeňský ostrov.  

Podklad k fitness prvkům  

Podle dohody byl řádně rozeslán členům komise.  

Kontejnery na nápojové kartony  

A. Sysel podle dohody předal příslušné podklady Odboru životního prostředí a speciálních 
projektů, který záležitost nyní řeší.  

Problematika živého plotu podél zahrádkářské kolonie na Palmovce  

Dne 9. 4. 2015 proběhlo osobní setkání se zástupkyní zahrádkářské kolonie J. Netopilovou, 
která přednesla názory zahrádkářů na úpravy živého plotu mezi jejich zahrádkářskou kolonií a 
cestou spojující ul. Sokolovská a Pod Plynojemem. Zahrádkáři by v případě potřeby chtěli i 
na své náklady ořezat předmětné keře, a to ještě v průběhu letní sezóny. V. Céza situaci 
prověřil na odboru a zjistil, že ořez již není během zbytku jarní a během letní sezóny možný, 
neboť se živý plot skládá z relativně bohaté druhové skladby (zejména pustoryl, pámelník, 
zimolez, hlohyně) a vlastní odborný ořez je nutný provést v klidové části roku. Dodal, že 
s odborem situaci podrobně diskutoval s tím, že bude během letní sezóny připraven odborný 
zásah, který pak bude bez odkladů realizován.  
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Obsah následující diskuze: 

V. Céza na dotaz D. Sklenáře potvrdil, že připraví dokument pro Radu týkající se 
zahrádkářské kolonie.  

Zápis z posledního jednání komise byl schválen 9-0-0. 

 
4. Projednání aktuální agendy Odboru životního prostředí a speciálních projektů 

Předseda komise V. Céza předal slovo vedoucímu Odboru životního prostředí a speciálních 
projektů J. Srbovi, který přítomné seznámil s aktuální agendou na odboru. Vyzdvihl zejména 
dvě problematiky, které se nyní řeší, a těmi jsou podzemní kontejnery a pasport zeleně.  

 V rámci následující diskuze J. Srba odpovídal na četné dotazy týkající se pasportu (E. 
Vejchodská), kontejnerů na tříděný odpad (D. Sklenář, D. Volencová, E. Vejchodská, J. 
Hřebík).  

Z diskuze vyplynuly následující závěry: 

Příprava pasportu se nachází v rané fázi, z dosud získaných relevantních podkladů však 
jednoznačně vyplývá, že je jeho pořízení nutné a zároveň bude potřebné, aby podrobně 
popisoval jednotlivé lokality, jejich výměry a jednotlivé prvky.  

Připravuje se studie pro umístění podzemních kontejnerů na jednotlivé lokality, 
likvidaci odpadu, ceníku svozu atp. Po diskuzi s členy komise bylo dohodnuto, že odbor 
zpracuje pro červnové jednání Komise pro životní prostředí podkladový materiál shrnující 
aktuální stav příprav obsahující zejména konkrétní lokality, přibližný ceník, dopady na běžné 
výdaje MČ a srovnání s ostatními MČ.  

Na základě podnětu od J. Hřebíka V. Céza informoval, že od září připravuje seriál do 
časopisu Osmička ohledně ekologické výchovy, v rámci kterého budou hrát důležitou roli 
právě odpady.  

 
 

5. Projednání aktivit spolku Vědomý dotek v oblasti životního prostředí 

Zástupce spolku Vědomý dotek M. Rezek představil dvě hlavní oblasti aktivit spolku, kterými 
jsou Zdravý životní styl, v rámci kterého pořádá spolek přednášky o duševní hygieně, a 
Zdravé životní prostředí, v rámci kterého pořádá spolek větší množství projektů (2x ročně 
úklid Čimického háje; Pomozme mlokovi přežít v Praze). Spolek vydává časopis Na dotek, 
v rámci kterého jsou vždy panely o přírodě (v Praze 7 a v Praze 8).  
 M. Rezek seznámil přítomné s projekty, které spolek připravuje a rád by realizoval 
v Čimickém háji (revitalizace jezírka; naučná stezka pro děti - 10 stanovišť s instalovanými 
naučnými tabulemi; sběr potravy pro zvířata na zimní období).  



 Komise pro životní prostředí Rady Městské části Praha 8 

Úřad Městské části Praha 8 
Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 

5 
 

Předseda komise V. Céza zdůraznil, že tyto připravované aktivity jsou v souladu 
s prioritami komise (ekologické vzdělávání, vodní prvky, plochy veřejné zeleně). Naznačil, že 
by v této záležitosti mohlo dojít k určité participaci skrze moderace diskuze s kompetentními 
orgány či systematické dobrovolnické aktivity.  

Byly položeny dotazy na konkrétní podobu jezírka (ještě není, zatím základní kontury), na 
konkrétní vizualizace na informačních tabulích (zatím probíhají diskuze s odborníky), na 
počet členů (6 základních členů a 30-40 dobrovolníků). E. Vejchodská spolek navedla na 
možnost žádat o grant v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže.  

V rámci diskuze bylo poukázáno i na problematiku včelařství (E. Vejchodská), které bylo 
zmíněno v časopisu Na dotek (viz níže uvedené závěry).  

 
 
V rámci diskuze k tomuto bodu vznikly následující závěry: 

Komise bude podporovat součinnost se spolkem v rámci jednání s kompetentními orgány 
(zejména Lesy hl. m. Prahy), dobrovolnických činnosti a potenciálně také skrze informační 
kanály radnice.  

Sekretariát komise osloví Český svaz včelařů, Botanickou zahradu Praha a případně další 
kompetentní orgány ohledně problematiky včel v Praze 8. Zároveň připraví výzvu směrem 
k občanům a připraví projednávání problematiky včelařství.  

Problematika vodních prvků bude podrobně řešena ve druhé polovině roku 2015.  
M. Rezek pošle předsedovi komise V. Cézovi materiály v elektronické podobě, které byly 

rozdány na jednání komise a následně přizve V. Cézu k jednání o dalším postupu.  
 

6. Oblast pohřebnictví s důrazem na ekologické pohřbívání; les vzpomínek 

V. Céza v úvodu přítomné seznámil s koncepčním dokumentem rozvoje Správy pražských 
hřbitovů, který členům rozeslal z toho důvodu, že se touto problematikou bude komise 
zabývat i nadále. V dokumentu jsou naznačeny i moderní trendy přístupu k pohřbívání včetně 
„ekologizace“.  

V. Céza přítomným představil „ekologické pohřbívání“, které bude uplatňováno v rámci 
lesa vzpomínek, což je unikátní projekt v rámci celé České republiky. Uskuteční se na 
Ďáblickém hřbitově a v jeho rámci bude popel zesnulých ukládán ke kořenům stromů. Cílem 
těchto opatření (Les vzpomínek, úprav rozptylových luk) je snížit negativní konotaci hřbitovů 
a zaujmout lidi, kteří by jinak na hřbitovech nepohřbívali. K danému tématu byl připraven 
článek do květnového vydání časopisu Osmička.  

V rámci diskuze V. Céza informoval o vývoji stavu pražských hřbitovů od 90. let a 
zdůraznil potřebu zvýšeného úsilí ve zlepšení jejich stavu. Diskutovány byly i některé 
konkrétní hřbitovy nacházející se v Praze 8 (Ďáblický hřbitov, Libeňský hřbitov, hřbitov 
Kobylisy, Bohnický hřbitov). Konkrétní podnět týkající se zanedbaného vstupu u 
Kobyliského hřbitova předložil D. Sklenář. Během diskuze zaznělo i to, že je pražské 
pohřebnictví výjimečným průřezovým tématem (V. Céza), u kterého by se mělo do budoucna 
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zvážit i kofinancování z více rozpočtových kapitol (sociální oblast, kulturní oblast, životní 
prostředí).  
 
V rámci diskuze k tomuto bodu vznikly následující závěry: 

Předseda komise zkontaktuje kompetentního zástupce Správy pražských hřbitovů a 
zjistí, jak bude postupováno v řešení zanedbaného vstupu do Kobyliského hřbitova. 
Sekretariát komise zjistí, jaká je kapacitu hřbitovů v Městské části Praha 8.  
  
Členové komise vzali předložený návrh na vědomí. 9-0-0 
 

 
7. Aktuální stav práce na jednotlivých schválených prioritách Komise pro životní 

prostředí 

V. Céza přítomné seznámil se 4 oblastmi. 

a) Ukliďme Česko  
V sobotu 18. 4. 2015 proběhly dobrovolnické akce na třech místech v Praze 8. 
Zúčastnilo se velké množství občanů. Radnice chce po této pozitivní zkušenosti 
podpořit i další dobrovolníky a v průběhu května zorganizovat či zaštítit další úklidové 
akce na kruciálních místech Prahy 8. Jedna z hlavních takových akcí bude úklid 
Rohanského nábřeží v polovině května.  

D. Sklenář poukázal na zájem jednoho občana, který by rád samostatně uklidil 
plochu mezi konečnou tramvají Kobylisy a Dolními Chabry a zeptal se, zda v obecné 
rovině možné takto podporovat jednotlivé občany. Vedoucí odboru J. Srba potvrdil, že 
je odbor připraven dodat pytel na odpad a ve stanovený čas tento pytel odvézt. Pytle se 
dají vyzvedávat po předcházející dohodě s D. Zlatým, který má tuto problematiku na 
starosti.   

b) Den stromů  
V. Céza přítomné seznámil s vypsanou grantovou výzvou na sázení stromů. Zdůraznil 
potřebu vypracovat místa vhodná pro sázení jednotlivých stromů (solitéry v parcích, 
stromořadí v ulicích) tak, aby bylo možné účastnit se výzvy. E. Vejchodská 
zdůraznila, že v tomto případě budou podpořeny výhradně ty žádosti, ve kterých bude 
jasná participace s veřejností. V. Černý poukázal na to, že tato konkrétní výzva bude 
podporovat spíše výsadby ve venkovském prostředí, neboť ve městě je více 
omezujících kritérií pro výběr vhodného stromu (zejména co se týče rozměrů a 
úživnosti).  

V. Céza přítomné informoval, že na jedno z nejbližších jednání komise pozve 
odborníka na dřeviny, se kterým budou probrány vhodné druhy dřevin pro výsadby. 
Komise bude zároveň připravovat místa pro konkrétní výsadby/dosadby. Taktéž 
vyzval členy komise, aby zasílali své tipy. Stejně tak šla výzva občanům Prahy 8 do 
květnového vydání časopisu Osmička. Veškeré podklady by měly být připraveny do 
20. října 2015, kdy proběhne první svátek Den stromů v Praze 8.  
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c) Komunikace s občany  
V. Céza informoval o stávajícím stavu příprav revitalizací parků u Krakova a na 
Ládví, v rámci kterých byla započata spolupráce s akademickou obcí, přičemž první 
výsledky by měly být prezentovány v průběhu června a na tyto výsledky by následně 
navázalo připomínkování občanů a veřejné diskuze.   

d) Kácení a tvorba cesty v PR Podhoří  
S podnětem přišel jako první D. Sklenář. Následně se situací začalo zabývat hned 
několik orgánů státní správy. Je evidentní, že došlo k několika správním deliktům, 
neboť byla provedena nepovolená stavba v chráněném území. Situace je aktuálně 
řešena.  

 
8. Různé 

D. Sklenář položil dotaz ohledně konkrétních dat oslav svátků týkajících se životního 
prostředí. V. Céza odpověděl, že jako první plánuje oslavu Dne stromů, ostatní svátky by byly 
slaveny od příštího roku. Tento postup byl v souladu i s dalšími členy komise.  

E. Vejchodská přednesla návrh ohledně spolupráce se školami v oblasti komunitního 
kompostování, v rámci kterého by MČ zdarma nabídla školám komunitní kompostér a ony by 
ho využívaly. V. Céza uvedl, že tuto problematiku již probíral a tuto otázku otevře na příštím 
jednání komise. Další podnět E. Vejchodské se týkal hospodaření s dešťovou vodou, 
konkrétně toho, zda by Komise pro životní prostředí mohla požádat stavební odbor, aby 
v tomto směru zpřísnil podmínky u novostaveb ve smyslu toho, aby se více zasakovalo a 
méně splachovalo do kanalizace. V. Černý informoval, že se v rámci povolování k 
jednotlivým přípojkám vyjadřuje PVK zmocněné městem. Zde platí pražské „normálie“, které 
musí projektanti pro získání stavebního povolení splnit. Z pohledu města je tak dle V. 
Černého správa městské sítě a proces povolování dost striktní. Na mnohých pozemcích navíc 
často není tolik prostoru, aby bylo zajištěno vhodné zasakování dešťové vody. Vzhledem 
k charakteru jednotlivých názorů zaujala komise k této záležitosti neutrální stanovisko. 
V rámci této diskuze přednesl V. Černý příspěvek ke studním, zdůraznil, že existuje velké 
množství registrovaných studní, které jsou překryty a nemají komunikaci s povrchem.  V. 
Černý tak dal podnět k potenciálnímu odkrývání těchto studní a využívání jejich potenciálu 
k tvorbě pítek apod. Slíbil, že se pokusí sehnat databázi těchto studen.  

V další části diskuze předala D. Volencová podnět týkající se potenciální databáze 
plánovaných a uskutečňovaných staveb. S. Sysel se zeptal na současný stav severozápadního 
okolí Střížkova a na budoucnost samotného Ipodecu. V. Céza potvrdil, že cílem současných 
jednání je co nejekologičtější kompromisní řešení jednotlivých aktérů. Do příště prověří 
stávající stav. Zároveň potvrdil zájem městské části zjistit reálný stav názorů občanů 
Střížkova na řešení SZ okolí. Dosavadní průzkum nebyl příliš průkazný, proto by mělo být 
podle V. Cézy postupováno cestou profesionálnějšího dotazníku.  
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E. Vejchodská přednesla členům komise návrh na nabídku pronajímání pozemků městské 
části jednotlivým SVJ. V. Černý s uvedeným podnětem souhlasil a zdůraznil, že by v takovém 
případě muselo být přesně definováno ve smlouvě, co se na daném pozemku smí a co nesmí.  

D. Volencová přítomné pozvala na úklidovou akci, kterou bude pořádat dne 25. 4. 2015 
Vinotéka Obešlo v ulici U Pošty a V Mezihoří ve spolupráci s městskou částí.  
 

9. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 16:52 ukončil jednání komise.  
 

 

 

………………..……………….. 

Mgr. Vít Céza, předseda komise 

 

 

………………..……………….. 

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

 

 

………………..……………….. 

Mgr. Anita Maninová, tajemnice komise 


