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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Den a místo jednání komise: 24. 9. 2015, Libeňský zámeček - místnost č. 2 
Zasedání bylo:  zahájeno 15:00 skončeno 16:36 
Komisi předsedal: Mgr. Vít Céza 
Zapisovatel: Mgr. Anita Maninová, tajemnice komise 
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. 

 Dagmar Volencová Jan Vašek 
 Daniel Sklenář Ing. Pavlína Řepová Bc. 
 Josef Hřebík  
Omluvení členové komise: Vladislav Černý Ing.   Antonín Sysel 
Hosté: Jiří Pondělíček Ing. Ph.D. Jan Srba Ing. 
Odchody a příchody z/na 
jednání komise: 

Hosté –  odchod z jednání komise v 15:55 
Josef Hřebík – odchod z jednání komise v 16:25 

 

 

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. Diskuze k aktuálnímu návrhu rozpočtu pro rok 2016 v oblasti životního prostředí  
V. Céza, předseda komise 

5. Návrh na tvorbu zimních kluzišť u vybraných dětských hřišť 
D. Sklenář, člen komise 

6. Aktuality na Odboru životního prostředí a speciálních projektů (podzemní kontejnery; 
informace o přípravě nového pasportu; aktuální stav příprav veřejné zakázky „Zajištění 
celoroční údržby zeleně a dalších ploch“; výsadby stromů) 
V. Céza, předseda komise 
Zástupce odboru 

7. Studentské ideové návrhy revitalizace OC a KD Krakov a stav diskuze s občany 
V. Céza, předseda komise 

8. Studentská urbanisticko-architektonická soutěž o návrh revitalizace náměstí a 
přilehlých ploch na Ládví 
V. Céza, předseda komise 

9. Různé 
a) Návrh na spolupráci se středními školami při údržbě zeleně 
b) Výstava k problematice koloběhu vody v prostředí 
c) Informace k návrhům MČ Praha 8 v oblasti volného pohybu psů 

10. Závěr 
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1. Zahájení, schválení programu  
Jednání zahájil v 15:00 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza. Přítomno bylo v tu 
dobu 7 členů komise, komise byla usnášeníschopná.   

V. Céza na úvod požádal o změnu pořadí některých bodů – posunout bod 5. Návrh na tvorbu 
zimních kluzišť u vybraných dětských hřišť na bod 6 za Aktuality Odboru životního prostředí a 
speciálních projektů.  

Navržený program jednání se změnou pořadí bodu 5. byl schválen. 7-0-0. 

2. Personální záležitosti  
Předseda komise V. Céza přivítal na jednání zástupce Odboru životního prostředí J. 
Pondělíčka a J. Srbu. 
 

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

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza a otevřel diskuzi k poslednímu jednání. Žádný 
bod k diskuzi nebyl zmíněn.  

Projednání zápisu z posledního jednání komise bylo vzaté na vědomí 7-0-0. 

 
4. Diskuze k aktuálnímu návrhu rozpočtu pro rok 2016 v oblasti 

životního prostředí  

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza, který následně prezentoval tabulku 
obsahující aktuální návrh kapitálových výdajů pro rok 2016. Návrh byl předběžně projednán 
ve finančním výboru. V. Céza vyzval členy, aby předložený návrh připomínkovali. 
K návrhům rozpočtu se komise bude průběžně vracet, a to až do doby jeho definitivního 
schválení Zastupitelstvem MČ Praha 8.  

P. Řepová se dotázala, kde je v rámci rozpočtu zakomponovaná položka k výsadbě 
stromů. V. Céza odpověděl, že tato rozpočtová položka ještě vyčleněna nebyla, ale počítá se 
s ní. D. Volencová se dotázala na revitalizaci Elsnicova náměstí, v čem bude revitalizace 
spočívat. Vedoucí odboru J. Pondělíček přítomné informoval, že vzhled Elsnicova náměstí je 
nevhodný, a proto MČ by chtěla tuto lokalitu revitalizovat. V současné době je vyhotovená 
studie (přístupná na internetových stránkách), která úplně nevystihuje to, co by si MČ 
představovala. Cílem bude udělat park hezčí a pro lidi přístupnější. V. Céza doplnil, že ještě 
neexistuje jasná představa radnice na revitalizaci tohoto prostoru. Stávající plocha Elsnicova 
náměstí je oddělena od okolí frekventovanými komunikacemi a jeho využití je tak ve stávající 
podobě minimální. J. Pondělíček doplnil, že vznikne projektová dokumentace, která bude na 
komisi předložena.  

E. Vejchodská se dotázala, zda je možné iniciovat změnu dopravního řešení na 
Elsnicově náměstí. Dále sdílela názor, že revitalizovat plochu mezi širokými komunikacemi 
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postrádá význam. Myšlenku doplnil J. Vašek, který sdílí stejný názor a dále vyjádřil 
nesouhlas s dosavadním návrhem revitalizace, který nechalo zpracovat ještě minulé vedení. J. 
Vašek zastává názor, že by revitalizace náměstí měla smysl pouze v případě uzavírky jedné 
komunikace. J. Hřebík navrhnul, aby se k novým návrhům přistupovalo historicky, jak 
předtím Libeň vypadala. Diskuzi doplnil V. Céza, který přítomné informoval, že jsou k 
návrhu možné dva přístupy: 1. návrat k tomu původnímu, tzn. odkrytí koryta, ponechání 
mostů a odstranění betonového středu anebo 2. nechat jak to je a vyřešit dopravní situaci. D. 
Sklenář poukázal na nutnost koordinovat diskuzi o podobných projektech s Komisí pro 
dopravu.   

E. Vejchodská po diskuzi požádala o vyškrtnutí bodu Obnovy komunikace u ÚMČ 
Praha 8 a položila dotaz, v jaké fázi se nachází přípravy realizace lanového centra 
v Bohnicích (zatím příprava žádosti o svěření pozemků). D. Volencová otevřela bod týkající 
se revitalizace parku Pod Plynojemem a jeho širšího okolí. Diskutovala se studie pro celé 
území.  

J. Vašek zmínil příliš vysoké částky týkající se některých revitalizací - obnova cest 
v Thomayerových sadech, podzemní kontejnery, informační stojany a vybudováním lanového 
centra s rozhlednou, která se dle slov J. Vaška nachází nedaleko v Botanické zahradě. Dále J. 
Vašek poznamenal, že by bylo potřeba vytvořit nové „louky“ pro občany místo tvorby dalších 
psích luk. V závěru svého vystoupení se J. Vašek dotázal, jak se postupuje při hledání 
piknikových míst, zda se nějaké piknikové místo chystá v příštím roce. J. Pondělíček 
informoval, že jedno piknikové místo už vyhlídnuté je, ale zatím není zařazené do rozpočtu. 
V. Céza doplnil, že jsme si při posledním jednání shodli, že vytipování bude v rámci 
jednotlivých revitalizací větších míst, kde budou následně pikniková místa. Co se týká 
rozpočtu, může to zůstat v rámci těch revitalizací.  

Další dotaz položil D. Sklenář, který se dotázal na malé trvalkové záhony, zda 
budou zařazeny k bodům rozpočtu. V.  Céza přijal bod jako podnět do příštího jednání, 
do diskuze.  

V závěru bylo přijato usnesení, jehož cílem je zjistit u Majetkového odboru, v jaké fázi 
se aktuálně nacházející jednotlivé žádosti o svěření pozemků, které byly řešeny na minulém 
jednání komise.  
„Komise rady MČ Praha 8 žádá Majetkový odbor, aby sdělil, v jaké fázi jsou jednotlivé 
žádosti o svěření pozemků do správy MČ Praha 8.“ 7-0-0 
 
 

5. Aktuality na Odboru životního prostředí a speciálních projektů 
(podzemní kontejnery; informace o přípravě nového pasportu; 
aktuální stav příprav veřejné zakázky „Zajištění celoroční údržby 
zeleně a dalších ploch“; výsadby stromů) 

a) Podzemní kontejnery – debata proběhla již na minulém jednání a od té doby byly 
projednány jednotlivé lokality umístění kontejnerů se správci sítí a byly provedeny 
detailní zákresy jednotlivých podzemních kontejnerů. Pozitivní je, že do řady lokalit 
se podaří instalovat kontejnery na papír, sklo, plast i kartony. 
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b) Informace o přípravě nového pasportu – práce jsou v plném proudu, po celém 
území Prahy 8 se pohybují geodeti. Pasport zeleně by měla být hotova dle stanovené 
smlouvy do konce října 2015.  

c) Aktuální stav příprav veřejné zakázky „Zajištění celoroční údržby zeleně a 
dalších ploch“ – Právnímu odboru byly předány požadavky, které by měly naplňovat 
vysoutěžené firmy a v současné době se připravuje výzva k výběrovému řízení, které 
by mělo být vyvěšené do konce října. Cílem je stanovit jednotné podmínky pro 
všechny firmy.  

d) Výsadba stromů – stále probíhá vyjadřování zástupců odborů k jednotlivým návrhům 
výsadeb.  

 
V. Céza informoval o nabídce ohledně spolupráce se SŠ týkající se úprav zeleně. Po diskuzi 
bylo schváleno pozvání kompetentní osoby, která by podrobněji vysvětlila, jak by spolupráce 
měla probíhat. 
 
„Komise pro životní prostředí doporučuje pozvat na další jednání pí Svozilovou, která 
by objasnila, jak by mohla probíhat spolupráce SŠ s ÚMČ Prahy 8.“ 7-0-0 
 

6. Návrh na tvorbu zimních kluzišť u vybraných dětských hřišť 
 
D. Sklenář představil potenciální projekt spočívající v polévání vybraných dětských hřišť 
vodou v zimním období, díky kterému by mohla vznikat nízkonákladová kluziště. Tento 
přístup již byl v Praze 8 v minulosti využíván. D. Sklenář zmínil přínosy i rizika spočívající 
v zajištění bezpečnosti dané plochy, pověření správce plochy a úpravy návštěvního řádu a 
zajištění správce. Uvedl, že by se mělo platit pouze za vodné a nikoli stočné. V rámci diskuze 
se členové komise shodli, že se jedná o dobrý nápad, u kterého by bylo nutné vyřešit řadu 
technických záležitostí. Z diskuze vzniklo níže uvedené usnesení: 

„Komise pro životní prostředí bere na vědomí návrh na tvorbu zimních hřišť a pověřuje 
D. Sklenáře, aby vybral hřiště, které by bylo pro danou aktivitu nejvhodnější z hlediska 
technických, bezpečnostních a dalších parametrů.“ 7-0-0 
 

 
7. Studentské ideové návrhy revitalizace OC a KD Krakov a stav 

diskuze s občany 

V. Céza přítomné informoval o blížícím se termínu ukončení připomínkování studentských 
návrhů v OC a KD Krakov a o datu veřejného projednávání v KD Krakov, které se uskuteční 
7. října 2015 od 17:30. V. Céza dále informoval o vyrovnaném hodnocení jednotlivých 
návrhů studentek ČVÚT občany, z čehož lze usoudit, že bude nutné z každého návrhu převzít 
nejvíce ceněné návrhy řešení. V. Céza vyzval všechny členy komise, aby se k návrhům 
vyjádřili a zároveň přidali vlastní podněty a připomínky. V rámci diskuze se k návrhům 
vyjádřila zejména E. Vejchodská a D. Sklenář. Ostatní členové zašlou své připomínky 
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elektronickou formou. Jednotlivé návrhy budou sumarizovány do podoby jednotného výstupu 
za Komisi pro životní prostředí.  
 
 

8. Studentská urbanisticko-architektonická soutěž o návrh revitalizace 
náměstí a přilehlých ploch na Ládví 

V. Céza přítomné informoval o vyhlášení výsledků studentské urbanisticko-architektonické 
soutěže, které proběhlo 19. 9. 2015. Do soutěže bylo předloženo 36 návrhů, ze kterých bylo 
oceněno 5 návrhů. Návrhy byly postoupeny občanům k připomínkování stejným systémem 
jako v případě návrhů revitalizace u KD a OC Krakov. Výstava návrhů je umístěna na Ládví, 
a to ve venkovní expozici i ve vstupním foyer KD Ládví. Připomínkování bude probíhat 
zhruba měsíc a bude ukončené veřejným projednáváním.   

 

9. Různé 
 

a) Návrh na spolupráci se středními školami při údržbě zeleně 

Problematika byla projednána v rámci bodu 5. Aktuality Odboru životního prostředí a 
speciálních projektů. 

b) Výstava k problematice koloběhu vody v prostředí 

V. Céza přítomné informoval o plánované výstavě obsahující příklady dobré a špatné praxe 
v problematice vod. V. Céza členy komise vyzval, aby zasílali fotografie, které takové 
příklady obsahují.  

c) Informace k návrhům MČ Praha 8 v oblasti volného pohybu psů 

V. Céza informoval, že doplnění lokality k volnému pobíhání psů v PP Okrouhlík není 
možné.  

Dále V. Céza pozval členy komise na úklid Čimického háje, které se bude konat dne 
26. 9. 2015 od 10:30. Praha 8 dlouhodobě podporuje tuto aktivitu a na akci dodává pracovní 
materiály.  

J. Vašek se dotázal na Den stromů, který by se měl konat 20. října. V. Céza konstatoval, 
že ještě není jasný konkrétní program. Ten by měl být znám v polovině října. V. Céza dále 
podrobněji informoval o akci Zasaď strom se starostou, která se uskuteční 8. října.  
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10. Závěr 
V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 16:36 ukončil jednání komise.  

 

 

………………..……………….. 

Mgr. Vít Céza, předseda komise 

 

 

………………..……………….. 

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

 

 

………………..……………….. 

Mgr. Anita Maninová, tajemnice komise 


