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Zápis z jednání KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
RMČ 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 projekty a aktivity hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí na území MČ Prahy 
8 
Zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a Lesů hl. m. Prahy 

5. Aktuální problematika odboru životního prostředí a speciálních projektů MČ Praha 8 
Zástupce Odboru životního prostředí a speciálních projektů 

6. „Předzahrádky“ 
Vít Céza, předseda komise 

7. Stav projektů týkajících se životního prostředí v Praze 8 připravovaných samosprávou MČ 
Praha 8 
Vít Céza, předseda komise 

8. Různé 
9. Závěr 

 

Den a místo jednání komise: 20. 9. 2016, Grabova vila – jednací síň 
Ke Košince 502/1, 180 00 Praha 8 

Zasedání bylo:  zahájeno 15:04 ukončeno 17:12 
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.   
 Vejchodská Eliška Ph.D. Volencová Dagmar 
 Sklenář Daniel Ing. Řepová Pavlína Bc. 
Hosté: Kroutil Anna Ing. Beneš Tomáš Ing. 
 Čížek Martin Ing. Buchtíková Martina Ing. 
Omluvení členové komise: Sysel Antonín  
Pozdější příchody na jednání komise: Hřebík J.. – 15:10  
 Buchtíková M., Čížek M. – 15:11 
Dřívější odchody z jednání komise: Buchtíková M., Čížek M. - 15:55 
 Černý V. – 16:42 Beneš T. – 16:46 
 Vejchodská E. – 17:08  
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1. Zahájení, schválení programu  

Jednání zahájil v 15:04 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza. Přítomno bylo v tu dobu 
7 členů komise, komise byla usnášeníschopná.  

Navržený program jednání byl schválen. 7-0-0 
 

2. Personální záležitosti  

Předseda komise V. Céza přivítal na jednání hosty radní pro životní prostředí MČ Praha 8 
Annu Kroutil a Tomáše Beneše z OŽPSP, který na jednání komise zastoupil vedoucího 
odboru pro životní prostředí MČ Praha 8. Na jednání se v 15:11 dostavili také pozvaní zástupci 
MHMP Martin Čížek, specialista lesního hospodářství a Martina Buchtíková, specialistka 
vodních toků. 

 
Byla schválena účast všech jmenovaných hostů z MHMP na jednání komise. 8-0-0 

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

na podněty členů komise 

Předseda komise V. Céza informoval o posledních dvou zápisech – jeden řádný (13. jednání 
komise) a jeden mimořádný (1. hlasování per rollam).  

Oba zápisy z posledních jednání byly vzaty na vědomí. 8-0-0 

Se souhlasem všech přítomných členů komise byly vzhledem k pozdějšímu příchodu zástupců 
MHMP prohozeny body 4 a 5.  
 

4. Aktuální problematika odboru životního prostředí a speciálních projektů MČ Praha 
8 

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza a předal slovo zástupci OŽPSP T. Benešovi a radní 
pro životní prostředí A. Kroutil. Radní A. Kroutil přítomné informovala o aktuálním dění v oblasti 
životního prostředí: 

o Příprava 2. etapy podzemních kontejnerů: projektanti začínají žádat o jednotlivá 
vyjádření související s následným předáním žádosti o stavební povolení.  

o Aleje: MČ obdržela od MHMP část usnesení, kdy se zastupitelstvo MHMP usneslo přidělit 
MČ Praha 8 330 tis. Kč na výsadbu alejí.  

o Psí louka: MHMP pokryje také částku na psí louku Františka Kadlece, která je ve výšce 1 
325 tis. Kč.  

o Plochy malého rozsahu: Ve spolupráci s V. Cézou jsou aktuálně sbírány a 
vyhodnocovány podněty občanů ohledně revitalizace vybraných tří malých ploch v okolí ul. 
Zenklova. Dne 20. 9. proběhlo jednání se zástupcem společnosti IPR Praha, který sdělil, že 
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tento požadavek zpracovává i TSK (co se týče chodníků). V následujících týdnech dojde 
k příslušnému jednání s TSK.  

Následně byl diskutován (A. Kroutil, V. Céza) podnět od paní D. Volencové týkající se povrchu 
chodníků. Tato problematika bude otevřena i při následném jednání s TSK.  

T. Beneš doplnil, že v současné době probíhají také investiční akce, které jsou v rozpočtu: 
o Revitalizace parku Pod Plynojemem – nachází se v procesu stavebního řízení. Na dotaz 

D. Volencové T. Beneš informoval, že se v parku bude v rámci revitalizace dodělávat 
komunikace, která končí v horní části parku. Dále proběhne oprava stávající komunikace ve 
spodní části parku a sadové úpravy, bude doplněn mobiliář a nová přípojka vody (pítko).  

o Dále jsou vypsané dvě veřejné zakázky na sekání a hrabání listí a na čistění veřejných 
ploch.  

o V rámci diskuze byla také probírána kvalita cestní sítě na sídlišti „Ďáblice“ a problematika 
zelené vody v Rokytce, v rámci které bylo dle M. Buchtíkové zjištěno, že ohnisko výskytu 
zelené barvy bylo u Podleského rybníka. Z provedených rozborů vyplynulo, že voda 
v Říčanském potoce je velice úživná (vysoké množství sinic), a to ještě před vtokem do 
Podleského rybníka. V. Céza krátce informoval o biologii sinic a vyjádřil obavu nad 
odumřením významného množství bezobratlých organismů a také nad narušením zdejšího 
ekosystému. V. Céza vedl přítomné k úvaze, zda a jakým způsobem prověřit potenciální 
vypouštění odpadních vod do toku Rokytky. Zároveň byla diskutována stávající legislativa a 
praxe pokud jde o vypouštění vod z pomocných čistíren odpadních vod. V. Céza ukončil 
diskuzi s tím, že se bude komise touto problematikou zabývat.   

 
5. Aktuální projekty a aktivity hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí na území MČ 

Praha 8 

Úvodní slovo pronesl V. Céza a vyzval zástupce MHMP, aby informovali o aktualitách 
k životnímu prostředí na území MČ Praha 8. Slovo převzala M. Buchtíková a přítomné 
informovala: 

o Drahaňský potok – po místním šetření s V. Cézou a D. Sklenářem se v současné době 
pracuje na průchodnosti územím a zpevněním cest s termínem do konce listopadu.  

o Rokytka  
 Bylo dokončeno odstranění násypu v suchém poldru Čihadla pod kynologickým 

cvičištěm.  Byla tak zvýšena kapacita suchého poldru Čihadla na 8 tis. kubíků.  
 Pracuje se na dílčím rozšíření protipovodňové úpravy koryta Rokytky a je zpracovávána 

příslušná projektová dokumentace.  
o Bohnický potok – je zpracováván projekt na tvorbu rybníku a převedení vody do 

současného suchého koryta Bohnického potoka. Stavební povolení je již schválené. 
S realizací by se mělo začít v průběhu příštího roku.  

 

 

mailto:Vit.Ceza@praha8.cz


                                                                                                                                    Komise pro životní prostředí 
  Rady městské části Praha 8 

4 
Se sídlem orgánů:  Zenklova  1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň  
Pracoviště: Zenklova  1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň   
E-mail: Vit.Ceza@praha8.cz; tel.: (+420) 222 805 187 

 

Dále převzal slovo M. Čížek, který odpovídal na dotazy členů komise:  

o Čimický háj – jsou zde prováděny dílčí práce na podporu přirozené obnovy (například 
obnovování příkopů, jež odvádějí vodu, která by jinak splachovala detrit mimo lokalitu do 
městského prostoru).  

o Pozemky v okolí BZ (podnět E. Vejchodské) – jedná se o nelesní pozemky, ale pokud 
budou v majetku MHMP a budou mít charakter lesa, tak mohou být převedeny na lesní 
pozemek.  

o Okrouhlík a problematika neudržované vegetace u cestní sítě (podnět D. Sklenáře) – 
počítají s tím, že to bude udržované v nějakém provozním stavu. Problematika s nánosem 
bioodpadu je všeobecný problém v celé Praze a všeobecný problém všech lesíků, které jsou 
v blízkosti domů. Tuto problematiku je možné řešit reorganizací stanovišť na bioodpad.  

V. Céza poděkoval zástupcům MHMP za účast na komisi a shrnul hlavní výsledky: 

Sekretariát komise pro životní prostředí RMČ Praha 8  se obrátí na zástupce Lesů hl. m. 
Prahy a zjistí, jaký je současný stav přírodních památek v oblasti životního prostředí na 
území MČ Praha 8.  

Sekretariát komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 zpracuje podnět D. Sklenáře, týkající 
se zarostlého Okrouhlíku a přepošle M. Čížkovi k vyjádření. 

Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 se shodla na uskutečnění exkurze do Čimického 
údolí v doprovodu zástupce MHMP. Sekretariát komise zkontaktuje J. Roma, specialistu na 
péči o chráněná území MHMP, a rozešle všem členům termín možné exkurze.  

 
6. „Předzahrádky“ 

Úvodní slovo pronesl V. Céza a shrnul toto téma a průběh hlasování ve formě per rollam. Dále 
doporučil členům komise, že by bylo vhodné, aby komise přijala nějaké kompromisní stanovisko, 
které bude doporučovat takovou úpravu, jež bude chránit všechny zúčastněné a přispěje 
k bezpečné péči o životní prostředí v okolí lidských obydlí. Následně proběhla rozsáhlá diskuze, 
do které se postupně a opakovaně zapojili všichni členové komise. V rámci diskuze padl mimo 
jiné i návrh (P. Řepová) na uspořádání soutěže o nejkrásnější předzahrádku, který byl členy komise 
hodnocen velmi kladně.  
Diskutována byla zejména výše ceny za pronájem. Většinově bylo poukazováno zejména na to, 
aby se městská část chovala jako řádný hospodář a nedostala se do střetu se zákonem, ale zároveň 
aby byla cena co nejnižší vzhledem k přínosu celé problematiky pro životní prostředí. Radní A. 
Kroutil přítomné informovala o tom, že byla podána žádost na Magistrát, aby se vyjádřil k nejnižší 
možné ceně. Poté, co se Magistrát vyjádří k ceně a souvisejícím doporučeným podmínkám, může 
být tento výsledek promítnut do dalšího jednání. V aktuální situaci byl komisí doporučen níže 
uvedený návrh, který na základě aktuálních informací doporučuje cenu pronájmu za 1 Kč na m2 s 
tím, že je samozřejmě možné doporučení upravit, pokud se objeví nové skutečnosti ze strany hl. 
m. Prahy. 
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Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 doporučuje pozitivně reorganizovat jednotlivé 
body v dokumentu týkajícího se podmínek pro zřizování předzahrádek a zároveň 
doporučuje zdůraznit v textu, že je městská část připravena poskytovat zúčastněným 
subjektům odborníka v oblasti péče o zahrádky. 7-0-1 

Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 doporučuje RMČ P8 schválit nízké nájemné za 
pronajímání předzahrádek jednotlivým společenstvím vlastníků, konkrétně ve výši 1 Kč/m2, 
a to z důvodu přínosu zachování a rozvoje samotných předzahrádek pro životní prostředí 
MČ Praha 8. 6-0-2 

 

7. Stav projektů týkajících se životního prostředí v Praze 8 připravovaných 
samosprávou MČ Praha 8 

Úvodní slovo pronesl předseda V. Céza a následně shrnul projekty, na které v rámci svého 
materiálu doporučovala komise pro životní prostředí: 

o Ovocný sad Na Truhlářce, Bílá skála – hotová projektová dokumentace. 
o Náměstí a park Krakov – je zpracovávána projektová dokumentace. 
o Náměstí Ládví – je zpracovávána projektová dokumentace. 
o Park Dlážděnka – probíhá geodetické vyměřování lokality a ve spolupráci s občany a 

odborníky jsou finalizovány kvalitativní podklady do veřejné soutěže. 
o Prosecké skály – jsou připravovány kvalitativní podklady pro veřejnou soutěž na 

stabilizaci cestní sítě a okolí v západní části lokality (vlastnictví MHMP; správa MČ Praha 
8). 
 
 

8. Různé 

Úvodní slovo pronesl V. Céza a představil žádost BD Přemyšlenská 792/42, Praha 8, která byla 
předána odborem majetku za účelem tvorby stanoviska k možnému odkupu pozemku 606/64 a 
části 606/66 v k. ú. Kobylisy. Po rozsáhlejší diskuzi byl konstatován nesouhlas s prodejem 
pozemků (malé množství doprovodných informací; podpora péče a odpovědnosti samotné městské 
části o prostupnost a kvalitu pražské krajiny).  

Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 nedoporučuje prodej pozemků 606/64 a 606/66 
BD Přemyšlenská 792/42. 6-0-1 (odchod V. Černý – 16:42) 
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9. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 17:12 ukončil jednání komise.  
 

 

………………..……………….. 

Mgr. Vít Céza, předseda komise 

 

 

………………..……………….. 

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