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Zápis č. 24/ 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 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 15:06 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza. Přítomno bylo v tu dobu 

pět členů komise, komise byla usnášeníschopná.  

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

 

 

2. Personální záležitosti  

Na jednání byl přítomen zástupce OŽP T. Beneš. 

Den a místo jednání komise: 
22. 5. 2018, jednací síň č. 2 Libeňského zámečku 

Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 

Zasedání bylo:  zahájeno 15:06 ukončeno 15:30 

Komisi předsedal: Céza Vít  Mgr. 

Tajemník komise/zapisovatel: Maninová Anita  Mgr. 

Členové komise, kteří byli přítomní: Céza Vít Mgr Nevřala Miloš Ing. 

 
Dunovská Pavlína Bc. Černý Vladislav Ing.   

 
Toušek Jiří Volencová Dagmar 

Hosté: Beneš Tomáš Ing. 
 

Omluvená neúčast členů komise: Hřebík Josef Mazuchová Kateřina 

 Vejchodská Eliška  

Pozdní příchod na jednání komise: Toušek Jiří – 15:10  
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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 podněty, které byly 

projednány na březnovém jednání komise. 

Aktuální problematika OŽP – představovali jsme si rozpočet. Dále jsme projednávali podnět 

pana Nevřaly, týkající se žádosti o kácení strom. Proběhla informace, že uvedený strom bude 

pokácen. 

Aktuální podoba projektů – bude projednáno v rámci bodu 5. 

Revitalizace Palmovky a řeky Rokytky – na základě návštěvy místostarosty P. Vilguse došlo 

k projednání bodu. 

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

 

 

4. Aktuální problematika odboru životního prostředí MČ Praha 8 

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza a vyzval členy komise k dotazům. 

 V rámci diskuze byl probrán stav seče zeleně v následujícím roce – v současné době 

dochází k seči druhé fáze. Dále byl podán podnět D. Volencové k přistavováním kontejnerů na 

směsný odpad v okolí ul. V Mezihoří – dlouho nebyl v okolí přistaven. T. Beneš přislíbil předat 

podnět kolegyni, která má opady na starosti.   

 D. Volencová opět žádala, aby se neodstranily dvě lípy, co jsou na Elsnicovo nám.  

V. Céza reagoval, že je kladen důraz u všech projektů, aby se ponechaly stávající stromy (např. 

Krakov). Dále V. Céza doplnil, že pokud jde o zeleň, děláme zde s OŽP řadu záležitostí. 

S MHMP jsme zde měli např. diskuzi ohledně velkých výsadeb na podzim. V minulém roce 

proběhla výsadba v Karlíně a nyní je naším cílem doplnit pouliční stromořadí – buď aleje či 

výsadby – přímo na severu.  

 T. Beneš v rámci závěru diskuze informoval, že letos se bude realizovat 10 stanovišť na 

podzemní kontejnery. Dále se připravuje studie na rozvoj sídliště Ďáblice (mezi Ďáblickou a 

Čumpelíkovou ul.). Také se řeší menší akce jako kontejnerová stání, rekonstrukce menších 

zelených ploch a chodníků. Zásadní budou 4 ostrůvky zeleně podél Zenklovy ul., které vzešly 

z bodů KŽP. 

 V závěru diskuze byly projednány kontejnery na bioodpad. D. Volencová pošle konkrétní 

místo, kde chybí kontejner na bioodpad.  

 

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

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

8 

Hned v úvodu bodu 5. předseda V. Céza informoval o projektech, které komise iniciovala: 

Krakov – práce probíhá v pořádku. 

Ládví – stále je zde problém s křížovníky. Z toho důvodu se většina revitalizace pojme jako 

rekonstrukce povrchu.  

Park Dlážděnka – stavební část je podávána na ÚR, nestavební část bude realizována ještě 

letos.  
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Sad u Bílé skály – Revitalizace dobíhá. Zároveň byly zahájeny diskuze o možnosti propojení 

lokality s areálem nemocnice Bulovka.  

Prosecké skály – primárně jsou zde uskutečňovány úklidové akce.  

Centrální veřejná plocha v Čimicích – zde je to rozdělené. Tzn. přes dopravu zde dojde 

k nějakým opravám, oprava schodů, jednotlivých ploch, odstranění velkých květináčů, vysadí se 

rostliny a dílčím dosadby. 

Zároveň V. Céza informoval, že se připravuje soutěž na zpracovatele akčního plánu a rozvoje 

prostranství v celé Praze 8, což je koncepčně důležitá věc, která by pojmenovala, co se vše 

podařilo udělat, co se realizuje a co je potřeba dělat v budoucnu (např. získávání pozemků 

apod.). 

Výsadba stromů – všechny podněty, které jsme obdrželi či jsme sami zpracovali jako komise, 

byly předány na MHMP a na podzim by mohlo dojít k realizaci. 

Elsnicovo nám., Palmovka a Rokytka – zde se nic nezměnilo, vše bude probíhat, jak jsme si 

řekli na posledním jednání.  

Libeňské podzámčí – dobíhá revitalizace venkovní veřejné plochy, která by měla být během 

prázdnin hotová. Zde pak vznikne náměstí, kde bude moci být usazován vánoční strom a trhy.  

Rohanské nábřeží – tato lokalita se bude intenzivně řešit. Proběhlo terénní setkání s  

arch. Hniličkou.  

 

 

6. Různé 
 

V rámci bodu různé byl diskutován stav Ďáblického háje.  

 

 

7. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 15:30 ukončil jednání komise.  

Další jednání KŽP se uskuteční 18. 9. 2018, v jednací síni č. 2 Libeňského zámečku od 15:00. 

 

 

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

Mgr. Vít Céza, předseda komise   Mgr. Anita Maninová, tajemnice komise 
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