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Zápis č. 18/ 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 

  

Den a místo jednání komise: 
23. 5. 2017, jednací síň č. 2 Libeňského zámečku 

Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 

Zasedání bylo:  zahájeno 15:03 ukončeno 15:26 

Komisi předsedal: Mgr. Vít Céza 

Tajemník komise/zapisovatel: Mgr. Anita Maninová 

Ověřovatel průběhu zasedání komise: Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. 

Členové komise, kteří byli přítomní: Mgr. Vít Céza Jan Vašek 

 Josef Hřebík Bc. Pavlína Řepová 
 Ing. Daniel Sklenář  

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

Hosté: Ing. Roman Březina   

Členové komise, kteří byli omluveni: Jiří Toušek Ing. Vladislav Černý  

 Dagmar Volencová  

Dřívější odchody z jednání komise: Ing. Roman Březina – 15:13  
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1. Zahájení, schválení programu  

Jednání zahájil v 15:03 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza. 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 

V úvodu předseda komise V. Céza shrnul zápis z posledního jednání komise, při kterém bylo 

projednáno osvětlení v Thomayerových sadech a možný odkup pozemků v k. ú. Bohnice 

(podklady z minulého jednání komise k této problematice byly předány a nyní čekáme na 

výsledek). Stav projektů týkajících se životního prostředí v Praze 8 bude projednán v bodu 5. 

Zápis z posledního jednání komise byl vzat na vědomí. 6-0-0 

 

4. Aktuální problematika odboru životního prostředí a speciálních projektů 

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza a následně slovo předal vedoucímu OŽPSP R. 

Březinovi, který přítomné informoval o hlavním aktuálním problému, a tím je pomalé sekání trávy 

na území městské části. Dle slov R. Březiny vysoutěžená firma Komwag kapacitně nestíhá. Ve 

čtvrtek uplyne lhůta, do které by měla být kompletně dokončena první „jarní“ seč na celém území. 

V tento den je naplánována kontrola a následně dojde k nápravným opatřením. V rámci diskuze 

pak R. Březina informoval o vyfrézování pařezu a dosazení cca. 24 stromů v horní části Libně. Na 

to předseda V. Céza informoval o dosud vysázených stromech hl. m. Prahou v oblasti Karlína. 

Zbytek plánované výsadby bude dokončen do konce června. R. Březina uzavřel, že zbytek financí 

určených na výsadbu bude vyčerpán nejpozději na podzim letošního roku. 

J. Vašek, se dotázal na stav příprav instalace podzemních kontejnerových stání. R. Březina 

sdělil, že v průběhu června by mělo být započato budování kontejnerového stání č. 6 v ulici Za 

Poříčskou branou. Ostatní kontejnerová stání připravovaná pro I. etapu získávají průběžně 

stavební povolení, která ještě nejsou v současné chvíli pravomocná.  

J. Hřebík položil dotazy týkající se prořezu stromů v Košťálkové ul. v k. ú. Kobylisy, načež bylo 

dohodnuto, že J. Hřebík zašle R. Březinovi podrobnější informace.  
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5. Stav projektů týkajících se životního prostředí v Praze 8 připravovaných 

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

V úvodu předseda komise V. Céza informoval o změnách v projektech, které podněcovala naše 

komise: 

 Krakov – bourací práce začnou s vysokou pravděpodobností již v průběhu července; 

 Ládví – je dokončována příprava DUR; 

 Dlážděnka – v současné době probíhá výstava všech soutěžních architektonických návrhů 

v KD Ládví a je dokončováno jednání s vítězným architektonickým týmem o konkrétní 

podobě projektu (souvisí s některými majetkoprávními obtížemi, které jsou v lokalitě 

řešeny); 

 Ovocný sad u Bílé skály – revitalizace by měla být řádně dokončena ještě v letošním roce. 

 

6. Různé 

V úvodu předseda komise V. Céza připomněl další řádný termín jednání komise (19. 9. 2017), 

v případě zájmu či naléhavých podnětů bude komise svolána dříve.  

E. Vejchodská informovala, že se členové naší komise nakonec nebudou účastnit výběrové komise 

pro mikrogranty, neboť již byla Radou MČ P8 ustavena nová výběrová komise. Na základě této 

informace se svolaný termín jednání výběrové komise dne 13. 6. 2017 ruší.  

 

 

 

7. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 15:26 ukončil jednání komise.  

 

 

………………..……………….. 

Mgr. Vít Céza, předseda komise 

 

 

………………..……………….. 

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