
P
Podnět jde mimo rámec kompetence komise, ale 

je podstatné, aby byl problém urgentně vyřešen - 

proto je daný podnět předán kompetentnímu 

orgánu s uvedením konkrétního názvu tohoto 

orgánu. 

Z

1
Zásadní území většího rozsahu, na kterém je 

reálné provést revitalizaci. 2

3
Problematická lokalita, u které má samospráva 

velmi malé možnosti cokoli ovlivnit (zejména 

majetkové důvody). Realizace konkrétního 

opatření je tak v této lokalitě nepravděpodobné. 

PP

Území menšího rozsahu či území 

většího rozsahu, na kterém jsou 

složitější vlastnická práva. Realizace by 

byla žádoucí, ale nebude jednoduše 

realizovatelná. 

Přírodní památka - tyto významné 

lokality budeme řešit ve speciálním 

řežimu a ve spolupráci s kompetentními 

orgány. 

Vysvětlivky k položce "hodnocení lokality"

Hrozí riziko zástavby. Toto jde mimo 

běžnou kompetenci komise, ale ta se 

přesto bude danou záležitostí zabývat. 

Uvědomí příslušené orgány a bude chtít 

být informována o dalšímu postupu. 

PŘÍPRAVA NOVÝCH PARKŮ A PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ VE 

SPOLUPRÁCI S OBČANYVerze 250315 Schváleno na Komisi pro životní prostředí dne: 26. 3. 2015. 
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Park Pod Plynojemem 

a široké okolí

Vlastní park Pod 

plynojemem je svěřen MČ 

P8, sousední zanedbaná 

území jsou v majetku 

Českých drah, Výzkumný 

a zkušební letecký ústav 

a.s. 

Kdy se dokončí revitalizace, která byla slíbena 

předešlým politickým vedením?

1. Park je prozatím upravován postupně 

podle doporučení jednotlivých referentů. 2. 

Komplexní revitalizace zatím není 

plánována, diskuze by měla proběhnout v 

roce 2015. 3. Komise vnímá problémy 

týkající se zanedbanosti sousedních 

pozemků. Doporučí proto diskuzi s vlastníky 

těchto nemovitostí vedoucí ke zlepšení 

údržby zmíněných území, případě diskuzi o 

převedení pod městskou část a následné 

revitalizaci celého území. 4. Území 

považujeme za prioritní, nižší hodnocení 

reflektuje náročnost budoucích jednání. 

2

Dokument 

obsahující 

informace o 

zjištěné stavu a 

o hranicích 

území jsou k 

dispozici u 

předsedy 

komise.

Jedná se volné, nevyužívané a zanedbané místo 

vhodné pro park.

Komise považuje revitalizaci tohoto 

veřejného prostranství v sousedství nové 

radnice za klíčovou a bude proto iniciovat 

kompetentní diskuzi o vhodném využití 

tohoto území. 

1

Dokument 

obsahující 

informace o 

zjištěné stavu a 

o hranicích 

území jsou k 

dispozici u 

předsedy 

komise.

Bylo by dobré zlepšit údržbu zeleně a úklid v 

oblasti centrální části Palmovky, která je značně 

zanesená odpadky a celkově má pochmurný 

vzhled. 

Co se týče běžného úklidu, zde existují velké 

rozdíly v péči mezi pozemky ve vlastnictví 

MHMP, MČ P8 a dalších subjektů. Podnět 

byl předán kompetentním orgánům.

P

Travnatá plocha v ul. 

Na Žertvách a Zenklova
MHMP

Zajistit výsadbu stromů na travnaté ploše (kde 

nyní neoprávněně parkují vozidla).

Komise podporuje výsadbu stromů v této 

ulici. Bude se proto podílet na jednání s 

MHMP, které by mělo vést k výsadbě. V 

rámci jednání se pokusí vyřešit dosavadní 

obavu DP se zvýšením rizika protékání vody 

do metra, které by údajně souviselo s 

výsadbou. 

2

Thomayerovy sady
MHMP, spravuje MČ 

Praha 8

Revitalizace Thomayerových sadů nepostupuje 

podle plánů, zkontrolovat. 

Revitalizace Thomayerových sadů by měla 

proběhnout řádně v roce 2015. 1
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Plocha u nové radnice 

ohraničená ulicemi 

Zenklova, Sokolovská, 

U Rustonky, 

Voctářova a Libeňský 

most

4014/1 - Dopravní podnik 

hl. m. Prahy; 3634+3635 - 

Židovská obec v Praze; 

3628/1 - MHMP
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Park naproti drogerii 

Teta, ul. Zenklova
3645 - Více vlastníků

Jedná se o zanedbaný park, kde se schází osoby 

bez přístřeší.

Podnět byl předán příslušnému Odboru 

životního prostředí a speciálních projektů, 

který vyzve vlastníky pozemku, aby zajistili 

lepší údržbu pozemků. 

P

Park na nám. Dr. 

Václava Holého

MHMP, spravuje MČ 

Praha 8

Mělo by se zde zakázat pejskařům venčit psy v 

parku a přemístit kontejnery na tříděný odpad z 

důvodu častých výskytů osob bez přístřeší, které 

se v nich přehrabují a následně v parku popíjejí 

alkoholické nápoje.

Komise podporuje instalace kontejnerů pod 

zem ve všech parcích Prahy 8. Doporučí 

proto Radě instalaci těchto kontejnerů a 

vyčlenění odpovídající finanční částky pro 

příští rozpočtové období. Do doby instalace 

podzemních kontejnerů bude zajišťován 

odpovídající úklid. 

P

Zelená plocha v ul. Na 

Dílcích (parc.č. 1740/4, 

Libeň)

Soukromý vlastník

Zde je riziko zástavby zelené plochy řadovými 

obytnými domy s parkovacími místy. Jedná o 

plochu se způsobem využiti: sportoviště a 

rekreační plocha a památkově chráněné území, 

přesto jsou tyto info majitelem zapírány při 

prodeji developerům na stavbu domů.

Tento pozemek je v soukromém vlastnictví a 

podle platného Územního plánu se nachází v 

kategorii OB - čistě obytné. Vzhledem k 

soukromému vlastnictví, vysoké hodnotě 

tohoto pozemku a malému vlivu k 

propojenosti území z hlediska životního 

prostředí je revitalizace tohoto místa bohužel 

neproveditelná.

3

Vybudování fitness 

stezek na území MČ. 

Praha 8

Neurčeno
Žádost spolupracovat o vybudování fitness 

stezek - osobní schůzka;

Po osobní schůzce byl podnět předán Radě 

MČ Praha 8. P

Elsnicovo nám.

3969/2 - MHMP, spravuje 

MČ Praha 8; 3994/3 - 

MHMP

Kdy se začne s revitalizací?

Komise považuje revitalizaci Elsnicova 

náměstí za velmi důležitou, ale doporučuje 

zcela jiný způsob přípravy a podoby návrh, 

než tomuto bylo dosud. Revitalizace této 

lokality by měla mimo jiné daleko více 

počítat se samotnou Rokytkou. Diskuze nad 

podobou revitalizace by měla proběhnout v 

roce 2015.  

1

Kavárna Svět Soukromý vlastník Jak to vypadá s kavárnou?

V tomto případě jde o klasický "nekončící 

příběh", ve kterém je vlastník objektu 

pravidelně vyzýván k nápravě stavu 

nemovitosti. Samospráva v této záležitosti 

koná vše, co je jí zákonem povoleno. 

3

L
ib

eň
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BUS nádraží Libeň

Dopravní podnik hl. m. 

Prahy 

Bude se rekonstruovat? Bylo by vhodné vytvořit 

park na místě autobusového nádraží.

Městská část nemá v této oblasti žádné 

pravomoce a bude pouze čekat na podněty 

oslovení ohledně stavebních úprav. 
3

Komise považuje stávající plochu parku 

"Dlážděnka" a související zarostlý svah za 

mimořádně důležitou lokalitu, která si 

zaslouží odpovídající revitalizaci po doboby 

centrálního parku této části Prahy 8, která je 

velmi zahuštěná a bez odpovídajícího 

množství vegetace. Komise se již podílí na 

jednotlivých přípravách vedoucích k tomuto 

cíli. Vzhledem k existenci složitějších 

majetkových práv lze revitalizaci očekávat 

mezi lety 2016 a 2017.  

1

Dokument 

obsahující 

informace o 

zjištěné stavu a 

o hranicích 

území jsou k 

dispozici u 

předsedy 

komise.

Podněty týkající se bezpečnosti a havarijního 

stavu trávníku již byly předány 

kompetentním orgánům k posouzení a 

řešení. 

P

Zelené plochy kolem ul. 

Na Jabloňce, Nad 

Strání, Nad Popelářkou 

(Kozlovna)

Více vlastníků

Jedná se o oblast bývalé zahrádkářské osady, 

které v některých částech ještě přežívá (výskyt 

osob bez přístřeší, nepořádek apod.) - zde by 

byla potřeba hluboká rekultivace.

Předmětné území bude podrobněji 

analyzováno s cílem řešit dopady činnosti 

osob bez domova a také hledat potenciální 

cenné biotopy. Samostatně bude řešena 

oblast PP Jablůňka a její bezprostřední okolí.

2

Vnitroblok ulic 

Pivovarnická, U 

Libeňského pivovatu, 

Na Rokytce a 

Andrštova

Větší - severní část 

MHMP, spravuje MČ 

Praha 8, Jižní část je ve 

vlastnictví Rücka Jiřího a 

menší plácky před domy 

vlastníků bytů

Navrátit lavičky do vnitrobloku.

Předseda komise navštívil danou lokalitu a 

potvrdil oprávněnost požadavku. Po 

prodiskutování této žádosti dojde k instalaci 

několika laviček. 

1

Dokument 

obsahující 

informace o 

zjištěné stavu a 

o hranicích 

území jsou k 

dispozici u 

předsedy 

komise.

Prosto mezi ul. Karla 

Hlaváčka a Zenklova, u 

zastávky Vosmíkových

2386/1,2,3 - MHMP; 

2386/4,5, 2385/1,6, 2384 - 

více vlastníků

Jedná se zde o neudržovanou pláň, která by 

mohla poslouži jako plnohodnotný 

park.Nacházejí se zde odpadky s 

malou/nedostačující pěšinkou, bez žádných 

prvků parku (lavičky, stromy, apod.).

Komise považuje tuto lokalitu potenciálně za 

velmi přínosnou a bude iniciovat diskuzi nad 

její budoucností. Velký problém představují 

složitá vlastnická práva. 

2

L
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Park Dlážděnka MHMP, více vlastníků

Vylepšit park Dlážděnka úpravou parku a 

obnovit plot mezi parkovou cestou a  domem 

Bublíkova 5 a se sousedním pozemkem č.670 

(staré pletivo a sloupky zde stále jsou) a vysadit 

zde nějaké obyčejné, rychle rostoucí keře, kvůli 

zmírnění hluku. Také by bylo vhodné pro 

bezpečí dětí a ostatních občanů zakázat volné 

pobíhání psů a konzumaci alkoholu v prostorách 

parku. Pro zajištění pořádku úzce spolupracovat 

s MP, aby prováděli časté kontroly.
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Zelená plocha mezi ul. 

Fr. Kadlece a Karla 

Hlaváčka

2442/17, 3830/26 - 

MHMP

Plocha má kolem sebe zbytky oplocení. Sousedí 

s mikroparčíkem, který je hojně využívaný 

pejskaři a podle toho to tam také vypadá. 

Zároveň je neudržovaný. Prostor je rájem pro 

různé živly (bezdomovci).

Podnět byl předán příslušnému Odboru 

životního prostředí a speciálních projektů, 

který vyzve MHMP, aby zajistili lepší 

údržbu pozemků. 

P

Zelená plocha podél ul. 

Batličkova
MHMP

Na pozemku jsou zbytky houpaček, prolézaček 

a laviček a křoví plná odpadků. Ostatní zelené 

plochy v sousedství jsou v majetku Střediska 

společných činností Akademie věd, které zřejmě 

nemá zájem ani prostředky je revitalizovat. Bylo 

by tedy velmi vhodné, pokud by se alespoň tyto 

relativně malé přehlížené plochy pod kontrolou 

města dočkaly úklidu a obnovy. 

Podnět byl předán příslušnému Odboru 

životního prostředí a speciálních projektů, 

který vyzve MHMP, aby zajistili lepší 

údržbu pozemků. 

P

Zeleň podél trasy mezi 

Bulovkou a Bílým 

domem

Rozsáhlé území, které 

bude postupně mapováno.

Zanedbaná zeleň by potřebovala údržbu (zelená 

plocha u stanice Vosmíkových, pak malá ploška 

nad stanicí U Kříže a pak ta zeleň  mezi 

Primátorskou a Horovým náměstím).

Výsadba zeleně by měla být realizována v 

rámci velké rekonstrukce Zenklovy ulice. 

Komise bude velmi intenzivně hlídat, aby v 

rámci rekonstrukce došlo k výsadbě dřevin 

odpovídající druhové skladby a v 

odpovídajícím množství. 

2

Dopravní hřiště, ul. Nad 

Rakoskou

659 - MHMP, spravuje - 

MČ Praha 8

Hřiště je neudržované/zanedbané, potřebovalo 

by upravit.

Podnět byl předán příslušnému Odboru 

životního prostředí a speciálních projektů, 

aby záležitost posoudil a sjednal nápravu. 
P

Hřiště za VOS a SŠ  

managamentu, s.r.o., ul. 

Nad Rakoskou

691- MHMP, spravuje - 

MČ Praha 8

Hřiště je neudržované/zanedbané, potřebovalo 

by upravit.

Podnět byl předán příslušnému Odboru 

životního prostředí a speciálních projektů, 

aby záležitost posoudil a sjednal nápravu. 
2

Ul. Novákových, Libeň 3937/1 -MHMP Ulice by potřebovala oživit výsadbou zeleně.

Komise v obecné rovině podporuje výsadbu 

stromů v ulicích. Ve spolupráci s radní pro 

životní prostředí a TSK projedná 

realizovatelnosti výsadby stromů v 

navržených ulicích. 

2

Komise eviduje problémy se znečištěním 

břehů Vltavy a ústí Rokytky. Podnět byl 

předán kompetentním orgánům. 
P
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Břeh Vltavy, mezi 

vtokem Rokytky do 

Vltavy a mostem 

Barikádníků

MHMP, Povodí Vltavy

Břeh Vltavy je špinavé, zarostlé místo s častým 

výskytem osob bez přístřeší. Bylo by potřeba s 

tím něco udělat. 
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Komise zároveň počítá s iniciací 

pravidelných dobrovolnických akcí, které 

budou mít za cíl odstranit odpadky z 

Rokytky a okolí. 

1

Bývalý sad mezi ul. Na 

Truhlářce a Povltavská

MHMP, Agentura ochrany 

přírody

Sad je již  tak zarostlý, že se tudy nedá vůbec 

procházet; pěšinky zarostly náletovými 

dřevinami a přístupové cesty z ulice Na 

Truhlářce (měly být 2 – 3  mezi rodinnými 

domky), prakticky neexistují.

Komise bude iniciovat jednání o revitalizaci 

tohoto území hned ze dvou důvodů (na místě 

se nacházel sad a na jižní straně lokality se 

nachází cenná PP Bílá skála)

1

Komise bude podporovat dobrovolnické 

aktivity týkající se úklidu veřejných 

prostranství. Zároveň se bude snažit přispět 

k systematizaci této spolupráce. Konkrétní 

způsob této spolupráce bude představen ještě 

v první polovině roku 2015

1

K vlastní PP Okrouhlík - tyto významné 

lokality bude komise řešit koncepčně ve 

speciálním řežimu a ve spolupráci s 

kompetentními orgány. 

PP

Dětské hřiště Rokytka 

II, ul. U Rokytky

MHMP, MHMP - spravuje 

MČ Praha 8

Svah v oploceném areálu dětského hřiště je pro 

děti nebezpečný - svah u větších dětí láká k 

prolézání zarostlou divočinou. Bylo by jistě 

skvělé využít tuto terénní výzvu k umístění 

nějakých herních prvků. Svah by potřeboval  

zkulturnit, prosekat, ale hlavně udělat ho 

bezpečnějším. V horní části se válejí střepy 

(částečně asi i proto, že za plotem je kontejner 

na sklo), někdy i injekční stříkačky. V dolní se 

nacházejí 3 nebezpečné objekty vyčnívající ze 

země (kamenný sloupek, tyč a kus traverzy). 

Podnět byl předán příslušnému Odboru 

životního prostředí a speciálních projektů k 

posouzení a sjednání nápravy.
P

1. Komise potvrzuje zanedbanost území, 

podnět byl předán příslušnému Odboru 

životního prostředí a speciálních projektů, 

který bude vyzývat hl. m. Prahu, aby 

zlepšilo péči o tuto území. 

2
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Břeh Vltavy, mezi 

vtokem Rokytky do 

Vltavy a mostem 

Barikádníků

MHMP, Povodí Vltavy

Břeh Vltavy je špinavé, zarostlé místo s častým 

výskytem osob bez přístřeší. Bylo by potřeba s 

tím něco udělat. 

Park Okrouhlík, ul. Na 

Pěšinách

MHMP, BigHaus spol. 

s.r.o.,  Metrostav 

Development a.s.

Jedná se o chráněnou přírodní rezervaci 

Okrouhlík, která je poměrně hojně navštěvována 

a při její kultivaci (základní údržbě), by mohla 

být i chloubou naší části Prahy 8. Okrouhlík je 

neudržovaný, navštěvovaný spíše lidmi 

problémovými a dle toho vypadá i jeho vzhled a 

bezpečnost. Díky údržbě by zde tak často 

nepřespávaly osoby bez přístřeší. 

Lesopark je velice zanedbán.  K tomuto lesu se 

dá projit komplikovaně bud z ul. Fr. Kadlece 

nebo lépe z ul. Na Stráži. A dá se procházkou 

dojit až k Proseckým skalám a potom dále k 

velice oblíbeně bobové draze.

Les podél ulice Na 

Stráži a Prosecké skály
MHMP, Anizone s.r.o.
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Bylo zahájeno jednání s Prahou 9 ohledně 

budoucnosti Proseckých skal. PP

Dokument 

obsahující 

informace o 

zjištěné stavu a 

o hranicích 

území jsou k 

dispozici u 

předsedy 

komise.

Osázet stromky v ul. 

Palmovka a Heydukova
MHMP

Ulice Palmovka a Heydukova kde se nachází 

základní škola by byly vhodné pro osazení 

menších stromků i s ohledem na dostatečně 

široké chodníky.

Komise v obecné rovině podporuje výsadbu 

stromů v ulicích, podnět byl proto předán 

příslušnému Odboru životního prostředí a 

speciálních projektů, aby zjistil u hl. m. 

Prahy, zda je výsadba v daných ulicích 

technicky realizovatelná.

2

Osázet stromky v ul. U 

Libeňského pivovaru a 

okolí

MHMP
Uvítal bych stromořadí U Libeňského pivovaru 

a i v jiných místech Prahy.

Komise v obecné rovině podporuje výsadbu 

stromů v ulicích. Ve spolupráci s radní pro 

životní prostředí a TSK projedná 

realizovatelnosti výsadby stromů v 

navržených ulicích. 

2

zelená plocha, ul. Na 

Kopečku
MHMP

Na pozemku 3585, k. ú. Libeň, nachází nepříliš 

dobře udržovaná zelená plocha ve vlastnictví hl. 

m. Prahy. Dle vzpomínek pamětníků zde v 

minulosti bylo dětské hřiště, nyní zde není ani 

lavička. Domnívám se, že by bylo vhodné 

dětské hřiště v této lokalitě obnovit a také 

vybavit plochu parkovým mobiliářem.

Podnět byl předán na MHMP P

L
ib

eň

Lesopark je velice zanedbán.  K tomuto lesu se 

dá projit komplikovaně bud z ul. Fr. Kadlece 

nebo lépe z ul. Na Stráži. A dá se procházkou 

dojit až k Proseckým skalám a potom dále k 

velice oblíbeně bobové draze.

Les podél ulice Na 

Stráži a Prosecké skály
MHMP, Anizone s.r.o.



KATASTRÁLNÍ 

ÚZEMÍ

KONKRÉTNÍ 

PLOCHA

MAJETKOVÉ 

POMĚRY
KONKRÉTNÍ PODNĚTY OBČANŮ STANOVISKO KOMISE

HODNOCENÍ 

LOKALITY
POZNÁMKA

L
ib

eň

Karlínské náměstí/park
MHMP, spravuje MČ 

Praha 8

Na náměstí je špatné umístění kontejneru na 

tříděný odpad na rohu Karlínské pošty a málo 

parkovacích míst u Karlínské pošty. Bylo by 

zapotřebí zajistit, aby si auta v okolí 

Karlínského parku neparkovala, jak chtěla a 

přidat do dětského hřiště  přidat herní prvky i 

pro nejmenší (2leté děti). Také by bylo dobré 

pod hřiště vybudovat podzemní parkoviště. 

1. Komise považuje za velkou chybu, že 

předchozí vedení nepočítalo v projektu 

revitalizace Karlínského náměstí s 

instalování podzemních kontejnerů. Komise 

bude apelovat, aby u každé budoucí 

revitalizace parku bylo počítáno právě s 

podzemními kontejnery. 2. Dopravní 

korekce v Karlíně bude řešit radní pro 

dopravu. 3. V projektu revitalizace se počítá 

s instalací herních prvků pro děti 

předškolního věku. 4. Podzemní parkoviště 

je vzhledem k technické a zejména k 

ohromné finanční náročnosti 

nerealizovatelné. 

2

Prostranství na konci 

Pernerovy ul. (prostor 

mezi chodníkem a vlak. 

Tratí)

Soukromý vlastník

Ze zanedbaného místa vytvořit mezi chodníkem 

a vlak. tratí menší parčík + revitalizovat stromy 

v ulici Pernerova.

1. Byl předán podnět na prověření 

zdravotního stavu stromů. 2. Co se týče 

parkových úprav, v dohledné době je 

prioritní revitalizace Karlínského náměstí. 

P

Vysázet více stromů na 

Křižíkově ulici (na 

úrovni mezi Thámovou 

a Kollárovou) 

MHMP

Nejsou zde žádné stromy a chodníky jsou tam 

dostatečně široké (stejně jako v ostatních 

ulicích, kde stromy jsou). Bylo by možné je do 

ulice dosadit?

Komise v obecné rovině podporuje výsadbu 

stromů v ulicích. Ve spolupráci s radní pro 

životní prostředí a TSK projedná 

realizovatelnosti výsadby stromů v 

navržených ulicích. 

2

Zelená plocha za 

novostavbami Amazon 

/ Nile House

RCP Beta, s.r.o.

Za novostavbami Amazon / Nile House apod. je 

velké zelené prostranství, kde se venčí psi - zde 

by mohlo dojít osázení stromů, přidání laviček 

apod

Dané prostranství bude předmětem další 

výstavby. Státní správa dohlédne na 

zákonnost celého průběhu. Samospráva v 

tomto bohužel nemůže zasáhnout. 

3

Prostranství mezi 

Rohanským nábřežím a 

ul. Sokolovská (před 

Invalidovnou)

MHMP Vybudovat psí louku na zanedbané zelené ploše.

Podnět byl předán Radě MČ Praha 8 k 

posouzení. Komise doporučuje zažádat o 

svěření a revitalizovat tuto plochu. 
1

Podél vlakové trati pod 

Vítkovem

České dráhy, a.s., k. ú. 

Žižkov, Praha 3

Podnět od občanů + FB str. - nepořádek podél 

vlakových kolejí.

1. Podnět byl předán příslušnému Odboru 

životního prostředí a speciálních projektů, 

který bude vyzývat vlastníka pozemku České 

dráhy, aby zajistil lepší údržbu pozemků. 

3K
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Rohanské nábřeží, 

podél Vltavy

MHMP, část spravuje MČ 

Praha 8

Bylo by možné na Rohanském nábřeží, který 

ještě není zastavěn, vytvořit park?

Ano, součástí rozvoje Rohanského nábřeží 

budou i plochy zeleně. Ve střednědobé 

budoucnosti dojde k rozvoji vodních prvků. 

Mělo by být obnoveno původní rameno 

Vltavy. Komise bude pečlivě sledovat 

přípravu jednotlivých opatření. 

2

Zelená plocha, sídliště 

Invalidovna

693/2 - MHMP, 693/163 - 

MHMP, spravuje MČ 

Praha 8

Katastrofální stav zpevněných asfaltových 

ploch, nesmyslné umístění dožitého mobiliáře, 

neutěšený vzhled psí loučky, nově vybudovaný 

opuštěný prostor pro cvičební prvky pro seniory, 

potřeba dendrologického průzkumu.

Podnět byl předán Radě MČ Praha 8 k 

posouzení. P

Prostranství mezi 

domy, ul. Sokolovská 

626 (pozemek č. 448)

Čtvrtá IS a.s.

Mělo by se zabránit plánované stavbě hotelu na 

pozemku s parc. č. 448 (449/2 - vlastníkem 

Čtvrtá IS a.s.

Pozemek vlastní soukromý vlastník a 

realizaci případného objektu rozhodne státní 

správa podle zákona. Samospráva zde 

nemůže zasahovat. 

3

Zelená plocha mezi ul. 

Hybešova-Pernerova-

Kubova

MHMP
Jedná se o nevzhledný plácek, který by 

potřeboval upravit.

Jedná se o plochu velmi malého rozsahu, 

která patří hl. m. Praze. Z pohledu komise 

tato plocha výrazně nenarušuje ráz okolí. 
3

Park Na Vítkově a 

sídlištěm Invalidovna
ČD a.s.

Zřídit průchozí cestu podél vrchu Vítkov od 

ulice Pernerova, okolo základní školy P. 

Strozziho a vyúsťoval by do ulice U Sluncové 

na sídlišti Invalidovna.

Podnět byl předán Radě MČ Praha 8 k 

posouzení. P

Zahrada u staré 

Invalidovny (Vojenský 

archiv)

ČR, hospodaří 

Ministerstvo obrany, 

příslušnost k organizační 

složce právnické osoby - 

Agentura hospodaření 

s nemovitým majetkem 

MO

Zahrada u staré Invalidovny (je oplocená a 

nepřístupná, objekt patří státu, Vojenský archiv, 

který zde sídlí se má stěhovat) by mohla být 

veřejně přístupná.

Ministerstvo obrany diskutuje prodej celé 

budovy, vzhledem k rozsahu transakce je 

celá tato problematika bohužel zcela mimo 

možnosti městské části. 

3
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Prostor mezi OC 

Krakov a KD

MHMP, spravuje MČ 

Praha 8

Je zde zbytečně mnoho plochy vydlážděné a 

rozbité, trávník je zanedbaný, bez zeleně, 

květin, keřů a event. Vody. Tento zchátralý stav 

před OC Krakov je vhodným místem pro 

vybudování bezpečného parku.

Komise považuje revitalizaci celé plochy v 

okolí OC a KD Krakov za zcela zásadní. 

Vlastní podoba revitalizace bude vybrána ve 

spolupráci s občany (projednávání v druhé 

polovině roku 2015) i s akademickou obcí 

(součást aktuálních projektů studentů 

ČVUT)

1

Dokument 

obsahující 

informace o 

zjištěné stavu a 

o hranicích 

území jsou k 

dispozici u 

předsedy 

komise.

Zeleň v okolí ul. 

Písečná

MHMP, Troja Real s.r.o., 

více vlastníků

Zeleň by potřebovala zkulturnit, včetně vyhlídky 

na Prahu. Také by bylo dobré zasadit k MHD 

zastávce strom, který by poskytnul stín. 

Podnět byl předán příslušnému Odboru 

životního prostředí a speciálních projektů, 

který vyzve MHMP, aby zajistili lepší 

údržbu pozemků. 

P

Zelená plocha 

třešňového sadu 

Havránka, ul. Pod 

Havránkou

Více vlastníků
Zelená plocha je neudržovaná v dezolátním 

stavu, plocha by potřebovala určitou údržbu.

Většina ze zmiňované lokality se nachází 

mimo území Prahy 8. Ovšem vzhledem k 

tomu, že se v této oblasti nachází řada 

přírodních památek a je nezbytné řešit 

odpovídající management nejen jich, ale i 

širšího okolí, bude komise iniciovat diskuzi s 

Prahou 7, se zástupci Botanické zahrady 

Praha a s příslušným odborem hl. m. Prahy, 

která povede ke zlepšení péče o tyto oblasti 

ruku v ruce se zvyšováním bezpečnosti 

občanů. 

PP

Zelená plocha na rohu 

ulic Lodžská a K 

Pazderkám

více vlastníků

Mezi ulicemi Lodžská, K Pazdekám a 

Hnězdenská je neupravená plocha vhodná pro 

park.

1. Podnět týkající se neudržovanosti byl 

předán příslušenému Odboru pro životní 

prostředí. 2. Pozemek vlastní více 

soukromých vlastníků. Vzhledem k jeho 

poloze a typu vlastnictví komise nemůže tuto 

plochu zařadit mezi své priority. 

3

Zelený vyvýšený 

prostor v ul. 

Sosnovecká

Troja Estate s.r.o.

Je to větší zarostlý a neudržovaný plac, pro 

který existuje projekt na výstavbu bytového 

domu. Bylo by možné místo prohlásit za park, 

aby se zde nemohlo stavět a následně tak zde 

plnohodnotný park vybudovat?

Komise souhlasí s nevolí místních občanů z 

výstavby mnohapodlažních domů. Zároveň 

je obecně proti zahušťování sídlištní 

zástavby v Praze 8. Bude proto 

spolupracovat s příslušnými zástupci 

samosprávy v řešení této problematiky. 

Konečné slovo bude mít vzhledem k 

soukromému vlastnictví státní správa. 

Z
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Park nad podzemními 

garážemi pod poštou, 

Krakov, ul. Ratibořská

MHMP, Stavební bytové 

družstvo STAVEG

Lze udělat něco s místní mládeží, která ničí 

lavičky, popíjejí alkohol a dělají nepořádek?

Podnět byl předán Radě MČ Praha 8 k 

vyjádření. P

Zaniklý park před 

poliklinikou Mazurská

MHMP, MHMP - spravuje 

MČ Praha 8

Vrátit vzhled zelené plochy do podoby parku, 

jako tomu bylo předtím.

Pozemek vlastní soukromý majitel, který se 

na daném místě již opakovaně pokoušel 

realizovat stavbu. Ta byla zatím vždy 

zamítnuta. Ze strany samosprávy bylo zatím 

uděláno vše proto, aby stavba nebyla 

realizována (usnesení Rady a dokonce i 

Zastupitelstva MČ). Vzhledem k typu 

vlastnictví zde Komise pro životní prostředí 

nemůže připravovat budoucí realizaci parku 

a může pouze sledovat další vývoj. 

Z

Zeleň, Hrachovka (nad 

Sklenářkou, 

Třešňovka), parc. 

1502/2, Troja

MHMP
Vytvořit na nevyužívané ploše park, popř. ho 

rozprodat na stavební parcely.
Pozemek se nachází na území MČ Praha 7. 3

Zvukolam na parcele 

1213/2, ul. K 

Pazderkám

MHMP

Prosadit úpravy (křoví táhnoucí se po téměř celé 

délce ulice K pazderkám) -je velice špatně 

udržované a brání ve výhledu řidičům i 

přecházejícím chodcům a zejména v okolí 

křižovatky K pazderkám/Lodžská je pro 

přecházející chodce velmi nebezpečný.

Podnět byl předán Odboru životního 

prostředí a speciálních projektů k vyřešení.  P

Prostor u Botanické 

zahrady
MHMP

U BZ je špatně využívaná plocha bez 

odpočinkových prvků. Bylo by dobré zajistit 

dřevěné stavby pro děti, na posezení a ohniště.

Bude nutné upřesnit konkrétní místo. U 

severního vstupu, který přísluší Městské 

části Praha 8 dojde k úpravám, které rozšíří 

místo pro pěší a zároveň rozšíří stávající 

biokoridor pro šíření rostlin a živočichů z 

východu na západ a obráceně. 

3

Betonový odpočinkový 

prostor, ul. Pomořanská
MHMP

Odpočinkový prostor je ošklivý. Jedná se o 

betonový neužívaný prostor mezi panelovými 

domy a centrem NISA.

Komise s tímto názorem vyjadřuje souhlas a 

projedná podnět s Radou MČ Praha 8 

ohledně dalšího postupu. 
2
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Zelená plocha v ul. Na 

Průhonu (mezi školním 

hřištěm a garáži)

MHMP, menší část ČR - 

hospodaří Úřad pro 

zastupování státu ve 

věcech majetkových

Delší dobu je zelená plocha neudržovaná a 

obývaná osoby bez domova, bylo by dobré s tím 

něco udělat. 

Podnět byl předán Odboru životního 

prostředí a speciálních projektů k vyřešení.  P

Přírodní památka 

Čimické údolí
Více vlastníků 

Sjednotit cestu, která vede podél potoka od 

Čimického rybníka až ke Koztoprtskému 

rybníku - cesta není průchozí až k Vltavě, je tam 

oplocení a zřejmě soukromý pozemek

Podnět byl předán Radě městké části Praha 8 

s tím, že komise vyjadřuje souhlas s 

budoucím řešením této problematiky. 
2

Okolí Čimického 

rybníka

MHMP - spravuje MČ 

Praha 8, ČR - spravuje 

Armádní servisní, 

příspěvková organizace

U rybníka chybí lavičky a k ulici Vánkova jsou 

vzrostlé neudržované keře. Bylo také zrušeno 

staré dětské hřiště a nevyužívané sportovní 

hřiště pro větší děti je s "cedulí vstup na vlastní 

nebezpečí". Místo nabízí velký potenciál k 

plnohodnotnému parku s hřišti. 

Komise podporuje revitalizaci břehů 

Čimického rybníka a záležitost prodiskutuje 

s Radou městské části Praha 8. 
1

Zrušená tržnice na 

Klapkově (TRAM 

zastávka Ke Stírce)

Více vlastníků

Bylo by zapotřebí zkultivovat prostor bývalé 

tržnice do podoby menší parkově upravené 

plochy.

Problém představují složitá vlastnická práva 

ve srovnání s malou plochou této lokality. 3

Zelená plocha před 

supermarketem Albert, 

ul. Přemyšlenská

MHMP, spravuje MČ 

Praha 8

Je zde neudržovaná zelená plocha, která by 

potřebovala častější péči.

Podnět byl předán Odboru životního 

prostředí a speciálních projektů, aby vyzval 

příslušného vlastníka. 
P

Zelená plocha v okolí 

supermarketu Norma a 

Kaufland, ul. Střelničná

CPI reaility a.s., MHMP

Nevzhledná zeleň v okolí supermarketu Norma 

a ostatních obchodů, mezi ul. Štěpničná a 

Tanvaldská by potřebovala údržbu. 

Podnět byl předán Odboru životního 

prostředí a speciálních projektů, aby vyzval 

příslušného vlastníka. 
P

Podnět byl předán příslušnému Odboru 

životního prostředí a speciálních projektů, 

který vyzve MHMP, aby zajistili lepší 

údržbu pozemků. 

P

Vzhledem k finanční situaci městké části je 

tento převod bohužel nerealizovatelný. 3

Bylo by dobré převzít do zprávy MČ Praha 8, 

od MHMP, kvůli špatné a nedostatečné péči o 

zeleň a zarostlému dětskému hřišti.

K
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Parčík v ul. Na 

Pěšinách, Rolnická a 

Pod Statky (parc. č. 

1740/2, k.ú. Kobylisy)

MHMP
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Okolí OC Ládví MHMP

Lokalitě chybí útulné místo k odpočinku - místo 

je zanedbané (nevzhledné vydlážděné 

prostranství bylo navrženo před rokem 1989,  

pobíhají velké smečky krys v okolí laviček), 

chybí pěkná zeleň (neuzpravované staré 

jehličnany bez zeleně s lavičkou).

Komise považuje toto místo za jednu z 

hlavních priorit v oblasti revitalizací parků. 

Z těchto důvodů byly zahájeny přípravy pro 

diskuzi s veřejností a akademickou obcí, 

která by měla proběhnout v letošním roce. 

Ze získaných podnětů bude připravena 

rozsáhlá revitalizace celého náměstí.  

1

Dokument 

obsahující 

informace o 

zjištěném stavu 

a o hranicích 

území jsou k 

dispozici u 

předsedy 

komise.

Březiněveská ulice MHMP
Potřebovala by vyčistit z levé a pravé str. a 

nainstalovat nových bytelných laviček na sídlišti

Podnět byl předán Odboru životního 

prostředí a speciálních projektů, aby vyzval 

příslušného vlastníka. 
P

Park ve vnitrobloku, ul. 

Vršní (kousek od M 

Kobylisy)

Chvoj Miroslav Ing., CSc., 

Chvoj Zdeněk doc. RNDr., 

Štrejchýřová Libuše; 

MHMP; GRID a spol., a.s.

Je to kus pozemku s krásnými vzrostlými 

stromy ve vnitrobloku, který je ale nijak 

neupravený a čím dál častěji se využívá k 

nahodilému a zelenou plochu devastujícímu 

parkování či ke zcela neřízenému venčení psů a 

koček. Právě taková plocha by tedy byla ideální 

k nějaké parkové úpravě, případně k vybudování 

oficiální menší psí loučky.

Podnět byl předán Odboru životního 

prostředí a speciálních projektů, aby vyzval 

příslušného vlastníka. 
P

V okolí metra Kobylisy MHMP

U mestra Kobylisy je malé sezení u fontánky, 

které je špinavé a zanesené poházenými opadky, 

bylo by dobré zde dělat častější úklid, neboť se 

jedná o výstupní a přestupní stanice z Metra pro 

občany z Bohnic, Čimic a další a všichni musejí 

vnímat tuto nečistotu.

Podnět byl předán příslušnému Odboru 

životního prostředí a speciálních projektů, 

který vyzve MHMP, aby zajistili lepší 

údržbu pozemků. 

P

Zeleň na hranici Prahy 

8 s Prahou 9 - lokalita 

Střížkov/Prosek

Rozsáhlá oblast - více 

vlastníků

Údržba zeleně a úklidy na hranici Prahy 8 a 

Prahy 9, především lokalita Střížkov, Prosek. 

Bylo by možné tu údržbu a úklid zlepšit?

1. Bude třeba konkretizovat jednotlivá místa. 

Celkově jde o ohromnou plochu. Konkrétní 

podněty budou následně předány 

kompetentním orgánům. 2. Zatím byla 

zahájena diskuze s Prahou 9 ohledně 

budoucnosti Proseckých skal, která 

představují významnou plochu na hranici 

Prahy 8 a Prahy 9. 
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Zelená plocha 

nacházející se v 

sousedství areálu 

IPODEC, severně od ul. 

Bešťákova a západně 

od ul. Roudnická

MČ Praha 8, MHMP, 

ODIN

Prostranství je neudržované, zarostlé, plné 

odpadků a občas zde přespávají osoby bez 

přístřeší. Zelené prostranství by se mělo stát 

parkem. Kromě toho si občané přejí "ekologické 

řešení" budoucnosti firmy Ipodec. 

Komise považuje argumenty občanů za 

oprávněné a bude podporovat takové kroky, 

které povedou ke zlepšení životního 

prostředí v severní části Střížkova. Tyto 

kroky by se měly týkat jak budoucnosti 

Ipodecu, tak vlastní zeleně. K tomu bude 

chtít komise uspořádat takovou formu 

diskuze s občany, jež naznačí jasný trend, 

který by občané v této části chtěli nastolit. 

Výsledky dosavadních šetření totiž 

naznačují existenci velkého množství  

částečně protichůdných názorů. Bude tedy 

nutné vytvořit komplexní dotazník a zároveň 

dosáhnout větší reakce ze strany veřejnosti, 

aby byly výsledky plně argumentovatelné. 

1

Zelená plocha u 

zadního traktu DS 

Slunečnice, ul. 

Řepínská

MHMP

V ulici Řepínská v Praze 8  poblíž zadního 

traktu DD Slunečnice je velká hromada,která 

kdyby se  upravila a zplanýrovala ,vznikl by tam 

hezký parčík pro maminky s dětmi a seniory, 

příp. s altánem a možností grilování.

Podnět byl předán Magistrátu hl. m. Prahy k 

posouzení. P

Zelená plocha mezi ul. 

Zelenohorská a 

Zhořelecká

MHMP - spravuje MČ 

Praha 8

Jedná se o zanedbanou plochu zeleně se stromy 

a přerostlými keři, vydupané cestičky a výkaly 

od venčených pejsků, nedostatečné veřejné 

osvětlení, štěrkové parkoviště - bylo by možné 

park upravit?

Komise podporuje revitalizaci tohoto místa. 

Podnět byl předán Radě Městské části Praha 

8, se kterou bude diskutovat další postup. 
2

Zelený pruh v ul. 

Štětínská (obytným 

blokem čp. 339-344), 

Bohnice

MHMP

Auta zde parkují na trávě, který je v dezolátním 

stavu. Bylo by možné sem přivést velké 

kameny, které by zamesily autům parkovat na 

trávě? A upravit trávník. 

Podnět byl postoupen příslušným odborům 

životního prostředí k posouzení a případné 

realizaci. 
P
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Celé prostranství kolem 

Muzea HMP a vstupu 

do metra Florenc

DP, MHMP, část spravuje 

MČ Praha 8

Prostranství je velmi neutěšené, samá 

plakátovací plocha a škaredé ministavby..) Bylo 

by možné zde vytvořit krásný park před stavbou 

magistrály?

Území spravované MČ Praha 8 je uklizené. 

Ostatní pozemky byly bohužel zanedbané. 

MČ Praha 8 proto v poslední době 

přistoupila ke krajnímu řešení, kdy z 

vlastního rozpočtu hradila úklid nad rámec 

svých povinností, což je dlouhodobě obtížně 

udržitelné. Bude tedy nutné vytvořit velký 

tlak na město, aby dané území intenzivněji 

uklízelo. 

P


