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Zápis č. 19/ 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 

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 15:00 předseda komise pro životní prostředí V. Céza. Přítomno bylo v tu dobu 8 

členů komise, komise byla usnášeníschopná.  
 

Navržený program jednání byl schválen. 8-0-0 

 

 

2. Personální záležitosti  

Na jednání komise nebyli přítomni žádní hosté.  

 

Den a místo jednání komise: 
19. 9. 2017, jednací síň č. 2 Libeňského zámečku 

Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 

Zasedání bylo:  zahájeno 15:00 ukončeno 15:32 

Komisi předsedal: Céza Vít  Mgr. 

Místopředseda komise: Vejchodská Eliška, Ing. et Ing. Ph.D. 

Tajemník komise/zapisovatel: Maninová Anita  Mgr. 

Přítomní členové komise: Céza Vít Mgr Vašek Jan 
 Hřebík Josef Černý Vladislav Ing.   
 Toušek Jiří Volencová Dagmar 
 Sklenář Daniel Ing. Dunovská Pavlína Bc. 
 Vejchodská Eliška, Ing. et Ing. Ph.D. 

Pozdější příchody na jednání komise: Sklenář D. – 15:09  
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3. Projednání zápisu z posledního jednání komise a jednotlivých zjištění v návaznosti na 

podněty členů komise 

Předseda komise V. Céza v úvodu připomněl, že na minulém jednání komise byly projednány 

konkrétní záležitosti z gesce odboru životního prostředí a zároveň stav projektů, jejichž řešení jsme 

jako komise spoluiniciovali.  
 

Zápis z posledního jednání komise bylo vzat na vědomí. 8-0-0 

 

 

4. Aktuální problematika Odboru životního prostředí  

Na úvod V. Céza omluvil nepřítomnost zástupce OŽP na jednání komise a navrhl členům komise, 

aby své podněty týkající se odboru pro příště koncipovali dopředu alespoň týden před vlastním 

jednáním komise s tím, že jednotlivé dotazy budou sumarizovány a zaslány včas odboru ke 

zpracování. Dále byli členové komise informováni, že OŽP má novou vedoucí. 

V rámci bodu byl projednán podnět D. Volencové týkající se pokácení keřových formací a 

akátu u Rokytky, a to kvůli stavbě billboardu. OŽP poslal vyjádření obsahující zjištění, že strom 

(trnovník akát), který byl pokácen, měl podlimitní šířku. Nicméně na lokalitě byla bez vědomí 

odboru pokácena i rozsáhlá keřová formace, což nyní řeší příslušné složky odboru.  
 

Komise se dohodla, že do příštího jednání zpracuje komplexnější „zelené“ řešení oblasti podél 

Rokytky, kde došlo k pokácení stromu a keřů. 

Sekretariát komise do příštího jednání komise zjistí více informací o stávajícímu stavu 

reklamních poutačů na území Prahy 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  

Úvodní slovo pronesl předseda V. Céza a informoval o stavech jednotlivých projektů: 

Krakov  Stavební práce začnou v nejbližší době.  

Ládví Vlastní revitalizace náměstí by měla začít na jaře. Vedle revitalizace je 

aktuálně intenzivně řešena i problematika ďáblického sídliště, u kterého 

hrozí výstavba vysoko podlažních bytových domů společností CPI.  

Dlážděnka Na posledním jednání komise zazněla informace o probíhající výstavě 

architektonických návrhů v KD Ládví. V tuto chvíli byla schválena finální 

verze studie vítězného zpracovatele a je podle ní dopracovávána projektová 

dokumentace. Revitalizace by měla začít v první polovině roku 2018. 

Ovocný sad   Probíhají realizační práce.  

Elsnicovo náměstí  V rámci revitalizace dojde ke zpřístupnění koryta Rokytky, revitalizace 

proběhne v příštím roce.  

Okrouhlík Studánka bude v příštím roce kompletně opravena HMP.  
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Graffiti   Řada podchodů je nově vymalována či je výmalba v přípravě. Cílem je 

zlepšit atmosféru i bezpečnost v podchodech a použít přitom takovou 

výmalbu, který sníží riziko jejího poničení jinou nelegální výmalbou.  

V závěru V. Céza informoval o dalších projektech (průchodnost vltavskými svahy, postupná 

revitalizace proseckých skal či centrální veřejné plochy v Čimicích). Členové komise byli pozváni 

na akce MČ Praha 8 (veřejné projednávání plánované komplexní revitalizace centrální veřejné 

plochy v Čimicích; diskuze ohledně budoucí podoby Proseckých skal; dobrovolný úklid parku 

Dlážděnka, kde bude představena finální podoba vizualizace parku; dobrovolný úklid Čimického 

háje pořádaný spolkem Vědomý dotek a podporovaný městskou částí).  

V rámci diskuze: 

Sekretariát komise prověří dostupnost vizualizace budoucí revitalizace Zenklovy ulice.  

V poslední řadě proběhla diskuze o stavu studánky Libeňka.  

 

6. Různé 

D. Volencová opakovaně upozornila na zanedbaný stav svahu v okolí dětského hřiště v ul. 

V Mezihoří v k. ú. Libeň (není ve správě městské části). Lokalita je zanedbaná, zarostlá vegetací, 

plná odpadků a shlukují se v ní osoby bez přístřeší).  

Sekretariát k tomu zpracuje podklady, které budou projednány na příštím jednání komise. 

V. Černý informoval, že na jedné lokalitě nebyl přistaven kontejner na bioodpad dle termínového 

kalendáře uveřejněného v měsíčníku Osmička. Dále V. Černý upozornil na nevhodný stav 

kontejnerů na separované odpady v Čimicích. V poslední řadě V. Černý informoval o stavu ve 

sběrném dvoře, kde se tvoří fronty aut z důvodu pomalé obsluhy. 
 

Sekretariát komise předá informace OŽP.   

 

7. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 16:32 ukončil jednání komise.  

 

Další jednání komise proběhne 21. 11. 2017 od 15:00 v jednací síni č. 2 Libeňského 

zámečku.  

 

 

 

 

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

Mgr. Vít Céza, předseda komise    Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. 
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