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Cyklotrasy a cyklostezky
Jaká je a bude Praha 22 ze sedla kola?
Rozmach cyklistiky v celorepublikovém měřítku se nemohl vyhnout ani našemu regionu.
S nárůstem lidí na bicyklech roste také poptávka po kvalitních cestách, a bohužel roste i počet zranění
kvůli neznalosti pravidel silničního provozu. Jak se na kole chovat bezpečně, kde jsou v okolí nejhezčí
trasy pro cyklisty a jaké investice do cyklostezek nás ještě čekají?

Čtěte na str. 8–11

Chodníky, lampy
a pokládky kabelů
Kde všude se bude kopat?
Více na str. 14–15

Obnova hřiště v Jezerách
Více na str. 20–21

Studentská inspirace
pro Uhříněves
Bydlení v ul. Semanského
Více na str. 23–25

inzerce

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V DOMÁCNOSTI OD A DO Z
• Instalatérské práce – montáž rozvodů vody a odpadů,
výměna a montáž vodovodních baterií, bojlerů, usazování WC, praček, myček, umyvadel či sprchových koutů.

V Uhříněvsi žiji
a pracuji už 9 let,
proto mě místní lidé
znají a vědí, že se na mě
mohou spolehnout při
prodeji nebo pronájmu
své nemovitosti.“

• Obkladačské a zednické práce – veškeré obklady, položení dlažby, opravy zdí, perlinka, štukování, zahození
rýh po rozvodech a haváriích.
• Sádrokartonářské práce – stropní podhledy, příčky,
před stěny, poličky, kastlíky.

Reference stávajících klientů
na team-rm.cz

• Podlahářské práce – položení všech podlahových krytin
a povrchů jako jsou koberce, PVC nebo plovoucí
podlahy.
• Malířské práce – včetně zakrytí a následného úklidu.
NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT:
telefon 603 226 770.

WWW.VSEPROBYT-DUM.CZ

Bc. Radek Brila
realitní makléř
specialista na Uhříněves
+420 728 553 145
brila@team-rm.cz
facebook: Radek Brila - realitní makléř
team-rm.cz

z obecní kroniky
V současné době dochází k obnovení činnosti dobrovolných hasičů v Uhříněvsi. O činnosti této nanejvýš potřebné organizace se zmiňuje kronikář již v roce 1926.
V roce 1926 má „Sbor dobrovolných hasičů v Uhřiněvsi“
36 činných členů (5 žen, 31 mužů) Přispívajících členů
je 86 a platí 10 Kč ročních příspěvků. Hasičský sbor
řídí jeho víceletý osvědčený starosta p. Emilian Todl.
Dne 18. VII. 1926 slaveno 40 tileté jubileum založení
sboru, (ač mělo být slaveno v r. 1925) za účasti sborů celé župy. Slavnost zahájena slavnostní valnou
hromadou a odpoledne veřejným cvičením: cviky se
sekyrkami, tyčemi, žebříky a zakončena skupinou, při
níž rozvinuta státní vlajka, která je majetkem sboru.
Po cvičení byl koncert v zahradě p. Vávry. Ve dnech
7. 14. 21. a 28. března konána zde hasičská okrsková
škola, která zahájena oslavou narozenin p. presidenta
a zakončena vzpomínkou na velikého učitele národů
J. A. Komenského. Škola obsahovala poučení z dějin,
zákonů, výcviku a první pomoci v hasičství. Sbor vyjel
2x krátce k ohni (Dubeč – Benice). Ze svých prostředků
sbor doplnil výzbroj-hadice a koupil plynovou masku.
Nová motorová stříkačka zakoupena v prosinci 1926
za 40 tis Kč. Stříkačka zakoupena ze spolkového jmění,
sbírek mezi občanstvem a podpory obce (17.000 Kč),
ač inventář sboru je majetkem obce. Za nedoplatek
16.000 Kč ručí obec, který dle možnosti, má sbor uhraditi. Ze svých prostředků platí sbor pojištění proti úrazu,
neb úmrtím 15 členů (v případě služby) a za 1 člena
starobní pojištění. Sbor účastní se všech oslav celonárodních a přispívá dary národním účelům.

 Michal Klich, kronikář
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Vážení čtenáři, milí sousedé,
zdravím vás z nové lavičky na Novém náměstí. Okolo školní jídelny je jich
dalších šest a brzy se na ně můžete těšit i na jiných místech v Uhříněvsi.
V tomto úvodníku si dovolím být trochu osobní, úvodník jako žurnalistický
žánr k tomu ostatně přímo vybízí. Píšu ho 25. května, což je velký den pro
stovky rodičů z Prahy 22, a já jsem jedním z nich. Po více než dvou měsících
jsem ráno odvedla své děti do školy a do školky. Společně s manželem a paní
učitelkou jsme kromě pandemie koronaviru bojovali a postupně vítězili nad
vyjmenovanými slovy po L, M, P a V. Zvládli jsme dělení se zbytkem a násobení
dvouciferných čísel. Prokousali jsme se opylováním květů, býložravci, vývojovými stadii člověka, anglickými předložkami... Proč vám to všechno píšu?
Vy, kteří máte děti, jste si jistě prošli něčím podobným. Píšu to proto, abychom
nezapomněli, jak velká zkušenost to pro nás byla. A tak jako ve všem špatném
lze najít něco dobrého, ani poslední měsíce nebyly výjimkou. Všichni jsme byli
nuceni slevit ze svého komfortu, všichni jsme se ocitli v situaci, kterou nikdo
nečekal ani neznal. Všichni jsme se k ní museli nějak postavit. Krizové situace
nás vždycky posouvají dál. Krizové situace odhalují skryté možnosti a charaktery
lidí. Mnozí se spojili, aby pomohli těm, kteří si sami pomoci nemohou. Byli
ale i tací, kteří se schovali a čekali, až to přejde, se slovy, že to není jejich věc.
Myslím, že nám všem tahle situace pomohla lépe se zorientovat v tom, kdo
a co je pro nás důležité. Na koho se můžeme spolehnout a kdo raději kouká
jinam, aby nataženou ruku o pomoc neviděl.
V Praze 22 se toho od března stalo hodně. Pomocí Facebooku jsme vytvořili
svépomocnou skupinu dobrovolníků, pro seniory jsme zřídili linku pomoci.
Fungoval výkup a prodej roušek, kam půjdou vybrané peníze, se dozvíte na str. 5.
Tiskli jsme štíty, rozdávali jsme dezinfekci. Zařídili jsme dotované obědy pro
děti a jejich rodiče, obědy i s rozvážkou pro seniory a zdarma jídlo pro IZS.
Zřídili jsme dětské příměstské skupiny pro děti zdravotníků, policistů a armády.
Ve zrychleném režimu jsme spustili mobilní rozhlas, desítkám podnikatelů
odpustili v době krize nájemné a našim nájemníkům dali odklad. Lékařům jsme
dali příspěvek na zvýšené náklady na provoz ordinací a zásobili je ochrannými
pomůckami a dezinfekcí. Přispěli jsme na nezbytné pomůcky do Vinohradské
nemocnice, rozváželi jsme štíty a dezinfekci do domovů pro seniory a dětských
domovů. Mohli jsme říct, že tohle je věc státu, a ne samosprávy. Jenže právě
v krizových situacích by se člověk neměl ohlížet na to, co by kdo měl, ale kdo
co může udělat. A pokud můžete a víte jak, je vaše povinnost to udělat.
Ještě není konec, naše republika se bude ekonomicky vzpamatovávat ještě
dlouho, ale já jsem dnes na té nové pěkné lavičce tak nějak klidnější než dřív.
Myslím, že jsme v té zkoušce obstáli. Nevím jak vy, ale jsem přesvědčená, že
je v naší zemi spousta lidí, kteří nebudou váhat a budou dělat, co je potřeba,
kdyby se měla podobná situace opakovat. Díky vám všem, kteří jste neotáčeli
hlavu a snažili se jít dopředu – všemu chaosu a zmatku navzdory.
 Mgr. Kateřina Erbsová, 1. místostarostka
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krátce

pozvánka

rada městské části

Úřad MČ Praha 22 vás zve na

Dotace na sportovní
a společenské aktivity
pro rok 2020 byly rozděleny

9. veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 22,
které se uskuteční
ve středu dne 24. června 2020 od 17 hodin v Divadle U22
(Uhříněves, K Sokolovně 201).
Program bude zveřejněn na obvyklých místech a na webu.

Pandemie koronaviru letos zbrzdila i přidělování grantů z dotačních programů vypsaných městskou částí. Vypsány byly celkem tři,
jeden z nich Dotační program na reprezentaci se přiděluje průběžně
až do konce listopadu.
Termín žádostí o granty byl prodloužen o 14 dní až do konce března,
hodnoticí komise zasedala s odstupem, kdy se vědělo, zda bude
možné vůbec nějaké akce pořádat. Granty do 50 000 Kč rozdělila
Rada, nad 50 000 Kč schválilo Zastupitelstvo.
Granty na konkrétní akce mohou být letos výjimečně použity i na akci
podobného zaměření i v jiném termínu, protože v době přidělování
financí nebylo jasné, v jakém rozsahu budou moci být akce uskutečněny. Není však cílem městské části, aby byly finance vraceny
do rozpočtu, raději bychom uvítali pestrou nabídku společenských
a sportovních událostí v jakémkoliv termínu do konce roku.

Zápisy do mateřských škol
V první polovině května proběhly zápisy do mateřských
škol. Zákonnými zástupci k předškolnímu vzdělávání bylo podáno
žádostí k přijetí, včetně duplicit:
MŠ Sluneční
– 125
MŠ Za Nadýmačem – 186
MŠ Pitkovice
– 115
Po vyjasnění duplicit budou přijímány do mateřských škol další, a to
tříleté děti, které dosud nebyly přijaty. Informace o dalších přijatých
dětech ředitelky zveřejní na webových stránkách MŠ pod registračními
čísly. Prosíme rodiče, kteří již vědí, že do některé z MŠ zřizovaných
Prahou 22 nenastoupí a dítě bylo přijato, aby informovali paní ředitelky
a ulehčili tak čekání na přijetí dalším rodičům. Děkujeme.

volná místa
Úřad MČ Praha 22 nabízí volnou pracovní pozici
na odboru výstavby

Referent/ka odboru výstavby
Uchazeč:
• fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
•o
 bčan/ka ČR nebo cizí státní občan/ka s trvalým pobytem v ČR,
který/á ovládá český jazyk
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
Vzdělání a obor, zaměření:
• úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavební
Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• osobní příplatek, mimořádné odměny
• sick days
• příspěvek na stravování
• penzijní připojištění
• Fokus pass
• příjemné prostředí a kolektiv
Místo výkonu práce: Městská část Praha 22
Předpokládaný vznik pracovního poměru: dle dohody

 Podrobné informace najdete na www.praha22.cz
4 | Uhříněveský zpravodaj | červen 2020

Letos byly přiděleny dotace těmto spolkům v následující výši:
V dotačním programu na podporu sportu bylo zažádáno o 987 360 Kč
a rozděleno 697 000 Kč. V dotačním programu na podporu společenských a kulturních aktivit bylo zažádáno o 790 620 Kč a rozděleno
649 300 Kč.
Dotace na podporu sportovní činnosti
neziskových organizací v roce 2020
• Squash Club Hájek, ve výši 5 500 Kč
• KČT, odbor Pohoda Praha, ve výši 15 000 Kč
• DFK Bohemians 1905, o. s., ve výši 20 000 Kč
• Český rybářský svaz, z. s., MO Uhříněves, ve výši 30 000 Kč
• SK Děti Severu, z. s., ve výši 33 500 Kč
• SHM Klub Uhříněves – Kolovraty, z. s., ve výši 38 000 Kč
• Senioři České republiky, z. s., ve výši 45 000 Kč
• Studio Sport, z. s., ve výši 65 000 Kč
•S
 K Čechie Uhříněves, z. s.,
na Turnaj Prahy 22 v malém fotbale a volejbale ve výši 70 000 Kč
•S
 K Čechie Uhříněves, z. s.,
na podporu pravidelné sportovní činnosti ve výši 70 000 Kč
• Dům UM Praha 10, ve výši 100 000 Kč
• SHM Klub Uhříněves – Kolovraty, z. s., ve výši 100 000 Kč
•S
 K Čechie Uhříněves, z. s.,
na podporu všesportovního letního kempu ve výši 105 000 Kč
Dotace na podporu kulturních
a společenských aktivit 2020
• Český rybářský svaz, ve výši 24 000 Kč
• PONTE D22, z. ú., ve výši 25 000 Kč
• Občanský spolek Uhříněves, ve výši 30 000 Kč
• Pivovar Uhříněves, s.r.o., ve výši 35 000 Kč
• Senioři České republiky, z. s., ve výši 35 000 Kč
• AKORDUM, z. s., ve výši 45 500 Kč
• TJ Sokol Uhříněves, ve výši 48 000 Kč
• Dům UM Praha 10, ve výši 51 000 Kč
• DPS Jiskřička, z. s., ve výši 71 500 Kč
• Naše Pitkovice, z. s ., ve výši 81 000 Kč
• SHM Klub Uhříněves – Kolovraty, z. s., ve výši 97 000 Kč
• Spolek občanů Hájku, ve výši 106 300 Kč

 Žádosti a konkrétní akce, na něž byly dotace
přiděleny, jsou k nahlédnutí v kanceláři 221 a na webu
www.praha22.cz v sekci Granty a dotace.

Facebook “f” Logo

C MYK / .ai

Facebook “f” Logo

C MYK / .ai

Více informací a diskuse k uvedeným tématům najdete na Facebooku městské části.

aktuality

v číslech

čarodějnice v DPS
Kvůli koronaviru letos přilétly čarodějnice
k našim seniorům z DPS se zpožděním, ale přece
jen přilétly. A jako dárek s sebou vzaly čerstvě
ogrilované buřtíky. Seniorům moc chutnaly, někteří se přiznali, že opečený špekáček nejedli už
pěknou řádku let. Tak příště se snad zase sejdeme
u společného ohně.

Kam půjdou peníze
vybrané za roušky?

Tolik dětí z 1. stupně ZŠ
nastoupilo k prezenční
formě vzdělávání
po vynucené koronavirové
přestávce.

22

Celkem se vybralo 130 198 Kč.
A takto dopadlo hlasování občanů.

Tolika nájemcům
nebytových prostor
v majetku MČ Rada
odpustila tři měsíční nájmy
kvůli výpadku příjmů.

Výsledky ankety:
Dům tří přání (48%)
Hospic dobrého pastýře (24%)
Klub svobodných matek (15%)
Centrum Locika (9%)
Naděje (4%)

376

62 495 Kč
31 248 Kč
19 529 Kč
11 718 Kč
5 208 Kč

2

Děkujeme.

bar v muzeu
Po celkové výměně povrchů podlah pokračuje rekonstrukce prostor Muzea. Po realizaci
baru, který bude zajišťovat zázemí pro pořádané
akce, probíhá instalace výstavního systému z dílny
Zbyňka Baladrána, jednoho z nejvýznamnějších
současných českých umělců a vyhledávaného
architekta výstav.

Letošního ročníku s mottem:
Učinil jsi měsíc k určování času...
Přivádíš tmu, NOC se snese...
Slunce vychází...
Člověk vyjde za svou prací...
se zúčastní kostel Všech svatých i kostel ČCE.

 Program najdete na www.nockostelu.cz

9

Tolik autovraků je
momentálně
v Praze 22, situace se
ovšem v čase mění.

26. a 27. května se Praha 22 připojila k symbolickému kroku – vyvěšení černé vlajky před úřadem
MČ. Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR vyhlásily
tyto dny za „Černé dny pro obce a kraje“. Poslanecká
sněmovna schválila kompenzační zákon, v jehož
důsledku ubírá městům a obcím z rozpočtového
určení daní přibližně 16 mld. Kč. I přes přislíbené
dodatečné státní dotace je téměř jisté, že hl. město
Praha, resp. městské části, tyto dotace nedostanou.

NOC KOSTELŮ 2020
PÁTEK 12. ČERVNA

Tolik párty stanů bude
v těchto dnech předáno
našim spolkům na konání
společenských aktivit.

100

Až „stoletá voda“ proteče
pod novým mostem
na Říčanském potoce
za Oborou, který nahradil
nevyhovující propustek.
provoz divadelní
pokladny bude obnoven
od pondělí 8. 6.
do pátku 19. 6.
Otevírací doba:
každý všední den 13–19 hod.
V tomto období bude
možné také vrátit vstupenky
za zrušený ples ZŠ Jandusů,
které byly zakoupeny
na pokladně Divadla U22.

7

Tolik nových laviček máme
v Praze 22, další budou
následovat.
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nezapomeneme...

aktuality

Vedení městské části Praha 22, komise kultury
a Uhříněveské muzeum
vzaly s politováním na vědomí smutnou zprávu,
že v neděli 3. května 2020
zemřela uhříněveská rodačka, dlouholetá zaměstnankyně
MNV Uhříněves, dlouholetá tajemnice MNV Praha-Uhříněves,
v letech 1986 – 1990 kronikářka obce a uhříněveská patriotka
paní

Vlasta Čápová
Stalo se tak následkem úrazu krátce před jejími
96. narozeninami v pražské Vinohradské nemocnici.
Děkujeme jí tímto za práci, kterou za svůj dlouhý život
pro Uhříněves vykonala.
Čest její památce!
Michal Klich, kronikář a kurátor Uhříněveského muzea

Vedení městské části Praha 22, komise kultury
a Uhříněveské muzeum
vzaly s politováním na vědomí smutnou zprávu,
že v sobotu 9. května 2020
zemřel uhříněveský rodák, dlouholetý činovník
SK Čechie Uhříněves a uhříněveský patriot
pan

Zdeněk Semecký
Stalo se tak krátce po jeho 94. narozeninách
v jeho domě v Uhříněvsi.
Děkujeme mu tímto za práci, kterou za svůj dlouhý život
pro Uhříněves vykonal.
Čest jeho památce!
Michal Klich, kronikář a kurátor Uhříněveského muzea

Vedení městské části Praha 22 a Uhříněveské muzeum
vzaly s politováním na vědomí smutnou zprávu,
že ve středu 13. května 2020
zemřel uhříněveský rodák, dlouholetý majitel prodejny elektro
a v letech 2002 – 2006 člen uhříněveského zastupitelstva
pan

František Kříž
Stalo se tak krátce po jeho 78. narozeninách.
Děkujeme mu tímto za práci, kterou za svůj život
pro Uhříněves vykonal.
Čest jeho památce!
Michal Klich, kronikář a kurátor Uhříněveského muzea
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PIETNÍ AKCE K 75. VÝROČÍ
KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
V úterý 5. května 2020 se v 9 hodin u uhříněveského pomníku
padlých uskutečnil pietní akt k 75. výročí konce 2. světové války.
Bohužel vzhledem ke karanténním opatřením musel být letošní pietní
akt, i přes půlkulaté výročí, pouze komorního rázu. Městskou část
zastupovali starosta Vojtěch Zelenka, radní pro kulturu a školství
Radovan Koutský, radní pro územní plán, životní prostředí a veřejný
prostor Ondřej Lagner a tajemník ÚMČ Praha 22 Roman Petr. V úvodu
reprodukovaně zazněly česká, slovenská a evropská hymna. Pietním
aktem provázel kurátor Uhříněveského muzea a kronikář Michal Klich,
který přivítal přítomné a vysvětlil komornost letošní akce. Pak již
za zvuků smutečního pochodu „Pax vobis – Pokoj Vám“ k pomníku
položili věnec starosta a oba páni radní. Společný „ekumenický“
věnec katolíků a evangelíků položili nový uhříněveský římskokatolický duchovní správce P. Marian Brudny SVD a evangelický farář
Jiří Ort. Věnec TJ SOKOL Uhříněves položila sestra Blanka Zajícová,
za Občanský spolek Uhříněves členky Vlasta Čepičková a Dagmar
Marková. Poté zazněl reprodukovaně žal „Hospodin jest můj pastýř“
v podání Eduarda Hakena a následovalo biblické čtení, které měl
uhříněveský římskokatolický vikář P. Juraj Begany SVD. Modlitbu
Páně Otče náš pak přednesli všichni duchovní. Náboženskou část
reprodukovaně zprostředkovala píseň „Pie Jesu“ v podání Lucie
Bílé. V závěrečném slově průvodce aktem připomněl, že vzhledem
k číslovce výročí ubývá pamětníků, a proto bychom ty zbývající měli
poslouchat a jejich vzpomínky nasávat. Vzpomínky nasávat, uchovávat a předávat příštím generacím, aby oběti těch milionů nebyly
nikdy zapomenuty. Akt uzavřela reprodukovaná píseň „Už z hor zní
zvon“ v podání Karla Gotta.

 Michal Klich, kurátor muzea

Facebook “f” Logo

C MYK / .ai

Facebook “f” Logo
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Více informací a diskuse k uvedeným tématům najdete na Facebooku městské části.

otevřené informační centrum

městská policie

TERMÍNY PORADEN V OIC – červen

ZE SLUŽBY MĚSTSKÉ POLICIE

Poradna pro rodinné právo
Každé poslední úterý v měsíci od 17:00 do 19:00
Poradna pro neformálně pečující
Každé první úterý v měsíci od 14:00 do 15:30
(po dohodě je možné se objednat i na jiný termín)
Kontaktní místo pro bydlení
Každé pondělí a středu od 16:00 do 17:30
Poradna pro rovné příležitosti a kariérní poradna
Mgr. Kateřina Kaňoková: pá 5. 6. 2020 (8:00–14:00)
Bytová poradna
Ing. Jana Veselá: po 1. 6. 2020 (15:30–18:00)
Po předchozím objednání na telefonu 271 071 812
je možná schůzka i v jiný termín.
Právní poradna
Mgr. Pavel Kosař: čt 11. a 25. 6. 2020 (14:00–17:00)
Poradna sociálně právní ochrany dětí
PhDr. Hana Hejná: každou středu od 15:30 do 17:30
Senior point – sociální poradenství
Mgr. Zdeňka Žaludová: každé pondělí od 16:30
Senior point – informace pro seniory, Klub seniorů apod.
Stanislava Drozenová: každý čtvrtek od 10:00 do 12:00
Rezervaci pro poradenství je nutné objednat na tel.: 271 071 812.
Pro občany MČ Praha 22 jsou poradny zdarma.

Komunitní centrum PONTE
Odlehčovací služby nabízíme bez přerušení,
po navýšení kapacity je možno poskytnout
službu novým zájemcům!
Pracovníci služby jsou plně vybaveni ochrannými prostředky
a dodržují všechna hygienická opatření.
Nabízíme terénní službu pro seniory, dospělé osoby s chronickým
onemocněním nebo se zdravotním postižením v rámci celé Prahy.
Zajistíme:
• prostor pro oddech, práci či jiné aktivity pečujících osob
• pomoc v krizových situacích, kdy pečovatel nemůže zajistit
plnou péči
• pomoc pro osoby, které přichází z nemocnice, jsou po úrazu,
v rekonvalescenci
• proškolené pracovníky (i se zdravotním vzděláním)
• individuálně zaměřenou péči v časech dle Vašich potřeb
a možností organizace
• podporu a posilování soběstačnosti a samostatnosti uživatele,
s ohledem na věk a míru jeho postižení
• respektování svobodné volby a potřeb, vytváření podmínek pro
uplatnění vlastní vůle uživatele
• možnost žít dál ve své komunitě, minimalizaci zásahů
do stávajících vztahů, maximální zachování běžného
způsobu života
• službu registrovanou MHMP a provozovanou dle zákona
č.108/2006 Sb. o sociálních službách

 Více informací na www.ponte-zu.cz,
tel.: 723 568 851, 733 379 402.
Komunitní centrum PONTE, Přátelství 158/78, Uhříněves

Smutné úmrtí

V pátek 28. února 2020 přijali strážníci Městské policie Uhříněves oznámení, že v ulici Žampiónová bydlí starý muž, který již
pár dnů nevychází ze svého domu. Strážníci na místě zjistili,
že se v domě svítí. Neboť byl domek zchátralý a neměl zvonek,
snažili se obyvatele domu přivolat boucháním na vstupní
dveře. Toto se ovšem minulo účinkem. Jelikož zde bylo podezření, že se v domě nachází mrtvý člověk, museli strážníci
MP ze zákona přivolat hlídku místního oddělení Policie ČR. Ta
po vstupu do domu, ve kterém byl značný nepořádek, skutečně
nalezla zemřelého muže. Strážníci MP pomáhali střežit místo
události až do příjezdu výjezdové skupiny Policie ČR, která si
věc převzala k dalšímu šetření.

Od „nepořádku“ k napadení

V neděli 8. března 2020 bylo prostřednictvím linky 156 strážníkům MP Uhříněves oznámeno, že se v ulici K Netlukám
v jednom domě nachází zřejmě podnapilý muž, který zde
nebydlí, křičí na chodbě a dělá nepořádek. Na místě strážníci spatřili muže, který v domě na společné chodbě kouřil
a jevil silné známky opilosti. Muž reagoval velmi agresivně
a hrubě začal strážníky verbálně urážet. Proto byl strážníky
vyzván k provedení dechové zkoušky, kterou ovšem odmítl.
Po zjištění mužovy totožnosti vzhledem k tomu, že nechtěl
jím spáchané přestupky řešit na místě, bylo mu sděleno, že
budou předány k dalšímu řešení správnímu orgánu. Muž
ovšem pokračoval ve svém protiprávním jednání a domáhal
se, aby ho strážníci vzali do služebního vozu. Nakonec napadl
jednoho ze strážníků MP fyzicky, a tak musely být vůči muži
použity donucovací prostředky a celá událost je v šetření pro
podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě.

Jeden z mnoha případů v karanténě

V sobotu 21. března 2020 prováděla hlídka strážníků městské
policie Uhříněves tankování služebního vozidla na čerpací
stanici v ulici Přátelství. Zde si strážníci povšimli jednoho
muže, který bez ochranných prostředků dýchacích cest prováděl nákup na benzinové stanici. Muž byl strážníky upozorněn, že tímto svým jednáním porušuje nařízení vlády o přijetí
krizového opatření. Nato muž reagoval slovy, že si roušku
zapomněl doma a že si šel jenom nakoupit. Dělal dál jakoby nic, pokračoval v chůzi ke svému vozidlu a se strážníky
odmítal přestupek projednat. Poté byl muž strážníky MP
vyzván jménem zákona k prokázání totožnosti a následně se
bude zodpovídat nejen z porušení mimořádných opatření, ale
i z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu
její pravomoci.

Nalezen díky stanování

V sobotu 9. května 2020 bylo telefonicky oznámeno na okrskovou služebnu Uhříněves, že v parku za školkou poblíž
ulice Hlívová mají dva muži postavený stan na místě, kde
je to zakázáno. Hlídka strážníků městské policie Uhříněves
skutečně na místě zajistila ve stanu dva muže. Tito muži byli
vyzváni k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení ohledně
jejich stanování. Ani jeden ze „zálesáků“ neměl u sebe doklady,
a tak byla jejich totožnost prověřena lustrací prostřednictvím
ústního sdělení. Následně bylo zjištěno, že se jeden z mužů
nachází v databázi hledaných osob, a proto byl strážníky MP
předán k dalšímu šetření na místní oddělení policie. Tímto
tedy došlo ke konci stanování a také k úklidu použitého místa.

 Jan Kavalec, DiS.,
vedoucí okrskové služebny Uhříněves
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Uhříněves – Dolní Měcholupy

Hájek – Běchovice

Napojení cyklotras na lávku Ke Kříži

Uhříněves – Pitkovičky

Rozvoj cyklotras v Praze 22
Do rozvoje pražské cyklistické infrastruktury je zapojena i naše městská část. Vedení radnice
se zabývá konceptem rozvoje území pro rekreační účely, jehož součástí jsou také cyklostezky.
Stavby určené pro bezpečný pohyb cyklistů a inlajnistů přivítají obyvatelé našeho města,
co se chtějí vyhnout rušným komunikacím a udělat něco pro své zdraví. Vybudované cyklostezky
navazují na celoměstskou síť značených cyklotras a doporučených cyklostezek, uvedených
v dostupných turistických mapách (mapa.prahounakole.cz).

A

ktivním cyklistům jistě neuniklo, že v minulosti byla realizována cyklotrasa A239 z Netluk do Uhříněvsi, jejíž trasa
je vedena směrem k Podleskému rybníku, uhýbá ke sportovnímu areálu SK Čechie Uhříněves kolem židovského
hřbitova, pokračuje ulicí Vachkovou podél Obory, kříží ulici Přátelství
a ulicí Picassovou nás dovede k uhříněveskému vlakovému nádraží.
Podél trati dojedeme až do ulice Ke Kříži, kterou se napojíme na ulici
K Dálnici. Z této komunikace lze po cca 250 m odbočit vpravo a pokračovat polní cestou až do Pitkoviček (kdysi samostatná osada, dnes
severní část Pitkovic). Právě tento úsek zaznamená v budoucnu změnu. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na vybudování plnohodnotné cyklostezky. Cyklostezka bude pokračovat
podél Pitkovické stráně a podél Pitkovického potoka až do Křeslic.
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Z Pitkovic se v brzké budoucnosti dostaneme pohodlně po cyklostezce do Benic. Jedná se o nový projekt, MČ připravila potřebnou
dokumentaci vč. vydání stavebního povolení. Realizovat vlastní
investici bude ovšem magistrát. Potřebné podklady obdržel odbor
investic MHMP již v loňském roce. Cyklostezka povede z lokality
Nové Pitkovice z ulice Kozáková do Benic, ve kterých se napojí
k ulici K Pitkovicům.
Dalším projektem cyklotras, již dokončeným a hojně využívaným, je trasa A z Netluk přes Uhříněves do Kolovrat, kterou
realizovala naše městská část ve spolupráci s MHMP. Cyklotrasa
vede z Netluk do Uhříněvsi cca 250 m po silnici (od příštího měsíce
po právě budovaném chodníku s vlastním cyklopruhem, pozn.
redakce), dále kolem farmy k odbočce do Obory, kterou projíždí

doprava

Na kole městem bezpečně
a podle pravidel
Rozmach cyklistiky v českých městech je v posledních letech
fenomenální. Stále však ještě nedosahujeme úrovně některých
evropských metropolí jako například Amsterodamu nebo Kodaně,
kde je cesta do práce na kole samozřejmostí, na vině je nedostatečná
síť cyklostezek uvnitř města.
Cesta městem na kole se tak mnohdy může stát bojem o život. Mnoho
obcí už na poptávku cyklistů zareagovalo a staví nové cyklostezky.
Ne všichni cyklisté se však umí na nich, ale i na obyčejných silnicích
chovat. Připravili jsme pro vás shrnutí základních pravidel, která by
měl každý, kdo vyjede na kole, znát.

Rozcestí cyklotras A24 a A239 – U tří kamenů. Podle pověsti se
na tomto místě setkal 10. června 1608 císař Rudolf II. se svým mladším
bratrem Matyášem Habsburským. V té době totiž na dubečské tvrzi
probíhala jednání o dalším osudu českého trůnu.

do ulice V Potokách na náměstí Bří Jandusů, pokračuje ulicí
K Sokolovně k Vodici a dále podél Prknovky do Kolovrat, kde je
dále značena jako trasa A22. Pokud budeme chtít, můžeme se
po této trase dostat až do Ladova kraje.
MČ realizovala v posledních letech investici v Hájku v souvislosti s bytovou zástavbou v lokalitě Podkova, jedná se o smíšený
úsek pro cyklisty a pěší značený jako X440, který je součástí
cyklotrasy Uhříněves – Hájek – Běchovice – Dubeč. V současné
době probíhá projektová příprava na obnovu původní historické cesty se stromořadím, vedoucí pod kopcem Jankov. Touto
novou trasou by se tak cyklista vyhnul frekventovanému úseku
vedoucímu po silnici Pod Jankovem. S vlastní realizací se počítá
v příštím roce.
Městská část také plánuje vybudování dalších bezpečných
cyklostezek, které by se měly stát alternativou k současné neutěšené dopravní situaci směrem do centra hlavního města. Byla
zahájena projektová příprava na cyklostezku Uhříneves – Dolní
Měcholupy. Opět se jedná o obnovu původní historické cesty se
stromořadím. Trasa naváže na již realizovanou cyklotrasu A448
Netluky – Uhříněves vedoucí kolem hřiště SK Čechie Uhříněves
a podél Podleského rybníka a dále do Dolních Měcholup. Tedy
v polích mezi Kutnohorskou a Dubčí.
Byly také zahájeny projektové přípravy na napojení cyklotras
na lávku v ulici Ke Kříži a průjezd Uhříněvsí v úseku nádraží
Uhříněves – Vodice. Cyklista by se tak vyhnul frekventované a nebezpečné ulici Přátelství a Novému náměstí. Důležitou součástí
pro bezpečnost cyklodopravy na Praze 22 a zejména v centru
Uhříněvsi bude i vznik dokumentu cyklogenerel, o kterém jsme
psali v minulém čísle UZ. S vlastní realizací průjezdu Uhříněvsí
se opět počítá v příštím roce. 

Financování cyklostezek
Rozpočet MČ Praha 22 nedisponuje finančními prostředky na samotnou realizaci cyklostezek nebo smíšených chodníků. Přednost
mají jiné infrastrukturní stavby. Proto pro tento účel musíme získávat dotační financování nebo stavbu připravit a následně domluvit
realizaci odborem investic Magistrátu hl. m. Prahy. Objem investic
plynoucích tímto způsobem do Prahy 22 se za poslední roky pohybuje
v desítkách milionů korun.

Kdo je cyklista?
Cyklista je účastníkem silničního provozu, a to jako řidič nemotorového vozidla. Nemusí vlastnit na jízdní kolo žádný řidičský průkaz,
musí ale znát v potřebné míře pravidla silničního provozu a pří jízdě
po silnici nebo po stezce pro cyklisty se jimi řídit. Pokud je souběžně
se silnicí cyklostezka, tak ji musí použít, i když se mu to nelíbí.

Kdy může jet cyklista v protisměru?
Obousměrná jízda cyklistů v jednosměrných komunikacích má – jako
všechno v dopravě – svá přesná pravidla. Jednosměrka, kde mohou
cyklisté jezdit i v protisměru, je vždy označena svislým dopravním
značením. Je-li průjezd cyklistů v protisměru povolen, máte celkem
spolehlivě zaručeno, že se s protijedoucími auty vyhnete, a značení
na výjezdu řidiče na vaši možnou přítomnost upozorňuje. Jistá opatrnost je ale přesto na místě – zachování velkého odstupu od obou
řad parkujících aut a nespoléhání na přednost zprava při výjezdu
z cykloobousměrky.

Cyklostezka versus cyklotrasa
Cyklostezka je pozemní komunikace vyhrazená pro jízdu na jízdním
kole, případně jezdce na koloběžkách, in-line bruslaře a lyžaře na kolečkových lyžích, zatímco cyklotrasa označuje orientační směrové
vedení cyklistů a může být vedena po cyklostezkách a také po komunikacích společných se silniční dopravou, ale i po nezpevněných
cestách. Cyklostezka je označena kulatou modrou dopravní značkou
s bílým piktogramem jízdního kola uprostřed. Může být i smíšená,
takže ji mohou zároveň využívat chodci, pak je na značce vedle
jízdního kola namalován i chodec.
>>
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>> Pokud není jasně vyznačeno, na které straně se mají pohybovat
chodci a na které ostatní účastníci provozu, je celá stezka určena
všem. V zásadě platí, že cyklisté (popřípadě další jezdci) se musí
pohybovat při pravém okraji. Zákon ale jasně nestanovuje, která strana
patří chodcům. Vše je řešeno pouze s ohledem na vzájemnou toleranci, protože ani chodec nesmí jezdce ohrozit. Základním pravidlem
na cyklostezce je nechodit a nejezdit vedle sebe, ale vždy za sebou.
Předjíždíme zásadně zleva a znamením ruky ukážeme těm za námi,
že chystáme úhybný manévr. Ani při hustém provozu nesmíme
ohrozit ani omezit ostatní účastníky v protisměru. Předpokládá se
ohleduplnost k bruslařům, protože pro ty je komplikovanější zastavit. Cyklostezka může být rájem pro všechny, kdo se chtějí vyhnout
motorovým vozidlům, ale vždy velmi záleží na vzájemné toleranci.

Jak se jezdí na kole
kolem Uhříněvsi?
Cyklistů v Praze 22 raketově přibývá, mají
však pro svůj sport vhodné podmínky? Jak se
žije cyklistům u nás, jsme se zeptali skalního
cyklisty, místního rodáka, zastupitele Prahy 22
i Magistrátu hl. m. Prahy a pořadatele Hájecké
cyklojízdy Ondřeje Kallasche.
Jak se jezdí cyklistům v Praze 22?
Jak komu. Samozřejmě, já si nejvíce cením přírody v okolí
Uhříněvsi a vyasfaltovaných obslužných komunikací k polím,
které vybudoval VÚŽV a po kterých je radost jezdit. Dokonce
po jedné z nich vede páteřní cyklotrasa A24, která nás dovede až
na náplavku do centra Prahy. Pro cyklisty je rájem Podleský rybník
a silnice na hrázi, kterou také často využívám. Dále uhříněveská
Obora, kterou prochází cyklotrasa kolem židovského hřbitova,
a cyklotrasa do Kolovrat okolo uhříněveských rybníků je opravdu povedená. To vše jsou místa, která stojí za to navštívit. Ale je
toho mnohem více, doporučuji všem sednout na kolo a projet
Uhříněves kolem dokola.

Jízdní pruh pro cyklisty (cyklopruh)
Je výrazně oddělen barvou a vyznačen vodorovnou i svislou
dopravní značkou. Motorové vozidlo do něj nesmí vjíždět, zastavit
a stát. Vyznačuje se tam, kde to šířka komunikace umožňuje.
Ochranný pruh pro jízdní kola
Je vyznačen přerušovanou bílou čárou bez červeného podbarvení.
Řidiči jiných vozidel smějí na takto vyznačený jízdní pruh vjíždět v podélném směru, pokud není jejich pás dostatečně široký. Při vjíždění
na něj ale nesmějí řidiči jiných vozidel ohrozit cyklistu.
Cyklisté versus auta (řidiči)
Samozřejmostí je vybavit kolo na silnici svítilnou a odrazkami.
Cyklista by měl mít také oblečení s reflexními prvky, aby byl dobře
vidět. Na kole na silnici mezi automobily je třeba si uvědomit, že při
případném střetu je vítězem vždy oplechovaný motorista. Cyklista
je ten slabší. Nikdy by neměl být posilněn alkoholem. Jízda na kole
vyžaduje rovnováhu, kterou alkohol významně snižuje. Základní podmínkou pro dodržení zákona a vlastní bezpečnosti je jízda po pravé
straně vozovky. Cyklista by měl vždy s předstihem ukázat rukou, kam
chce odbočit. Při odbočování vlevo zkontroluje, zda ho nepředjíždí
jiné vozidlo. Pokud ne, ukáže levou rukou a pomalu najíždí do středu
vozovky. Vyhne se patové situaci, kdy stojí na pravém kraji vozovky
a čeká, až přejedou všechna auta jedoucí stejným směrem. Při
nezbytném zastavení na vozovce je nutné co nejrychleji pokračovat
v jízdě nebo se z vozovky odklidit.
Cyklisté versus chodci
Po chodníku se nejezdí. Cyklista je povinen sesednout z kola a kolo
vést, pokud není dopravní značkou vyznačen pruh pro cyklisty. Po přechodu pro chodce se kolo zásadně vede. Pokud pojedete, hrozí srážka
s chodci, navíc pro jedoucího cyklistu na přechodu neplatí přednost
před motorovými vozidly.
Cyklisté versus děti
Obzvláště na cyklostezkách často potkáváte malé děti, ty mají menší
zorný úhel, hůře prostorově slyší a špatně odhadují vzdálenost. Pokud
tedy spatříte malé dítě na kole, bruslích nebo při chůzi, vždy buďte
maximálně obezřetní. 
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Co vidíte jako problém pro cyklistiku na Praze 22?
U této otázky bude hodně záležet, jak na cyklistiku kdo nahlíží.
Pokud ji někdo bere jako možnost rekreace, pak je v okolí Prahy 22
vyžití dostatek, byť by se samozřejmě dalo stále něco zlepšovat.
Pokud ovšem na cyklistiku nahlížíme jako na možnost alternativního dopravního prostředku, tak pak už to u nás problém
je. Zejména díky ulici Přátelství, která je páteřní komunikací,
a hustota dopravy na ní je opravdu vysoká. Na tuto komunikaci
se na kole vydá jen zlomek lidí, kteří by jinak rádi kolo užili jako
dopravní prostředek, a to proto, že zde není žádným způsobem
řešen pohyb cyklistů. Další taková ulice, u které chybí jakákoliv
integrace cyklistů, je Františka Diviše, potažmo Podleská. Což je
klíčový úsek, kterým se dá vyrazit směrem na Petrovice a tamní
cyklotrasy. Přitom by v tomto případě stačilo legalizovat jízdu
na chodníku pro kola.

doprava

odbor dopravy a životního prostředí

Odstranění autovraků
bude Snazší
To, že autovraky hyzdí naše ulice, je jasné, ovšem rozhodnout, co je vrak a co ještě ne, není dle zákona úplně snadné. Tato situace se změnila k lepšímu s platností nového zákona č. 162/2020 Sb.
(mění zákon č. 13/1997 Sb.), který umožňuje s účinností od 30. dubna 2020 odstraňovat vraky z pozemních komunikací snadněji.
Znění § 19 Obecné užívání odstavec 2 písmeno g) a h):
…na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno

V roce 1817 představil jízdní kolo německý vynálezce Karl von
Drais. Tehdy bylo pouze pro bohaté. Takzvaná drezína se ale podobala
spíše dnešnímu odrážedlu. Z původního dřeva se materiál na výrobu
bicyklu změnil až k dnešním uhlíkovým vláknům. A kolo do značné
míry proměnilo i životní styl a vzhled měst. Drezína se od moderního
bicyklu liší zejména tím, že nemá pedály ani brzdy. Obojí totiž nahrazují
nohy. Jinak je ale na první pohled současnému kolu velmi podobná.
Zatímco na drezíně se dá jet maximálně okolo 15 kilometrů v hodině,
profesionální cyklisté jezdí až sedmdesátkou po rovině.


• odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu
zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo
opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního
vozidla, nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla,
za čelním sklem nebo na výrobním štítku (dále jen „vrak“),
• odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí
být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu
marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky
nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.

Zdroj: Wikipedie

Potom samotné projetí Uhříněvsí od kruhového objezdu
k druhému kruhovému objezdu je celkem oříšek. Ne, že by podle mapy Uhříněvsí žádné cyklotrasy neprocházely. Ale pokud
byste rádi projeli skrz Uhříněves a nejste sebevrah, jste odkázani
čistě na znalost místních bočních uliček. I tak se ovšem jízdě
po Přátelství nevyhnete, a to právě v tom nejhorším možném
úseku, kdy stoupáte od ZŠ Bří Jandusů nahoru k Penny. I podle
mapy bohužel tímto směrem žádná cyklotrasa nevede, prostě se
při rozvoji Uhříněvsi s cyklistikou ve městě nepočítalo. Naštěstí
by v brzké době měl vzniknout cyklogenerel Prahy 22, takže bude
určitě prostor tento velký problém vyřešit.
Vyvíjíte i nějakou aktivitu pro zlepšení cyklistiky vy osobně?
Ano, jezdím aktivně na kole, a tak mohu dávat podněty na zlepšení. Zároveň vydávám videa na svůj YouTube kanál, kde točím
z řídítek různé situace, a snažím se tak ukazovat, jak se v provozu
člověk na kole má chovat. A třeba, aby i lidé, kteří jezdí pouze
v autě, viděli, jak to vypadá z pohledu cyklisty, když ho někdo
předjede s párcentimetrovým odstupem. Už jsem nastřádal mnoho videomateriálu, takže se je na co dívat.

I takhle to někdy vypadá… (ulice Středohorská 6. května 2020).

Hlídejte si datum technické prohlídky
Na základě tohoto zákona je vlastník komunikace oprávněn za předem jasných výzev a lhůt vozidlo odstranit na náklady provozovatele
a ve veřejné dražbě prodat. To vše samozřejmě dle zákonných pravidel. Hlídejte si proto datum technické prohlídky.

Jsou nějaké akce pro cyklisty v okolí Prahy 22?
V Dubči existuje škola pro mladší jezdce, jak správně jezdit
na MTB kole. A už tradičně spolu s hájeckým spolkem pořádáme
Hájeckou cyklojízdu. Jedná se o cca 11km vyjížďku po okolí Hájku.
Je určená pro rodiče s dětmi, ale může se zúčastnit kdokoliv.
Na konci jízdy se automaticky každý účastník zařadí do losování
o vzpomínkové cyklodresy. Letos pojedeme už 4. ročník.
Tímto bych čtenáře rád pozval. Startujeme 13. 6. v 10:00 u hájecké hospody. Poslední ročník nám dost pršelo, ale i tak se nás
sešlo více než 60. Doufám, že letos to bude ještě více. 

Tímto také zákon řeší základní otázku: Co je vrak? Jasně zřetelný šrot
mohly obce z ulic likvidovat i v minulosti. Jenže mnohem víc je trápila
auta, která mají značky, všechna kola a vypadají celistvě, jenom s nimi
nikdo měsíce nepohnul ani o centimetr. To by se mělo nyní změnit.

Připravili: Štěpán Zmátlo, radní pro dopravu, a Pavel Veverka

 Pavel Veverka

Kam nahlásit vrak auta
Vrak vozidla můžete nahlásit na obecní úřad, magistrát, městskou
nebo státní policii. Rozmyslete si ale, zda vozidlo naplňuje výše
uvedené znaky vraku. I přesto, že zákon umožnil odstraňovat vraky
snadněji, tak to není vzhledem k lhůtám výzev záležitost dnů, ale
měsíců.
Podrobnosti najdete třeba na www.zakonyprolidi.cz
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radnice

rada městské části

Stalo se na radnici
Výběr nejzajímavějších rozhodnutí, která v minulých týdnech učinila Rada městské části Praha 22.
10. mimořádné zasedání RMČ – 22. 4. 2020

• Rada souhlasila se zajištěním zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Lávka ul. Ke Kříži – 2. etapa“ zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.
• Rada vzala na vědomí zápis z hodnoticí komise včetně jejího doporučení na přidělení dotace na podporu sportovní činnosti neziskových organizací v roce 2020 a schválila dotace do výše 50 000 Kč.
Uložila 1. místostarostce Mgr. Erbsové předložit přidělení dotací
pro Studio Sport, z. s., Dům UM Praha 10, SHM Klub UhříněvesKolovraty, z. s., a SK Čechie Uhříněves, z. s., na 8. zasedání ZMČ
Praha 22 ke schválení.
• Rada souhlasila s poskytováním dotovaných obědů ze školní jídelny
za cenu 35 Kč/oběd včetně krabičky pro děti, které navštěvují MŠ
zřízené MČ Praha 22, a jejich rodiče.
• Rada doporučila ředitelkám MŠ zřízených MČ Praha 22, aby umožnily zákonným zástupcům k přihlášce doložit pravidelné očkování
také formou čestného prohlášení a kopií očkovacího průkazu.

37. zasedání RMČ – 29. 4. 2020

• Rada souhlasila se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele s názvem „Dětské hřiště v ulici Saturnova“.
• Rada na základě doporučení hodnoticí komise vyhodnotila veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Cyklotrasa
Uhříněves – Pitkovičky – zpracování projektové dokumentace“.
Rada vybrala nejvýhodnější nabídku uchazeče: Ing. Hynek Seiner,
IČ 74569104, za cenu: 392 941 Kč bez DPH, tj. 475 459 Kč vč. DPH.
• Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
č. 26570214817 ze dne 8. 2. 2018 uzavřené se spol. České dráhy, a. s.,
se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ: 70994226, na pronájem části pozemku parc. č. 2184/25, k. ú. Uhříněves, o výměře
82 m2, po dobu realizace stavby Lávka ul. Ke Kříži – 1. etapa, a to
z důvodu převodu práv a povinností na nového nájemce hlavní
město Praha.
• Rada souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na odkup garáže na pozemku parc. č. 588/13 v k. ú. Uhříněves od paní H. Š., 104 00 PrahaUhříněves, za cenu 290 000 Kč.
• Rada souhlasila s výpůjčkou párty stanu Economy včetně banneru
s logem MČ Praha 22 spolku Naše Pitkovice, z. s., IČ 058 25 016,
doba výpůjčky 10 let.
• Rada souhlasila s výpůjčkou párty stanu Economy včetně banneru
s logem MČ Praha 22 spolku Spolek občanů Hájku, IČ 037 10 947,
doba výpůjčky 10 let.
• Rada souhlasila se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Výměna technologie ohřevu TUV v kotelně ŠJ, Nové
náměstí 1100, 104 00 Praha 22-Uhříněves“ na podkladě výzvy.
• Rada schválila Informační koncepci a Bezpečnostní politiku
MČ Praha 22.
• Rada jmenovala na návrh tajemníka paní Ing. Janu Kučerovou
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy od 1. srpna 2020
s tříměsíční zkušební dobou.
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• Rada souhlasila s využitím peněz z krizových finančních prostředků na nákup multifunkčního zařízení INFINITY do školní
jídelny od společnosti PPS Gastro, s.r.o., Lindnerova 998/6, Praha 6,
IČ 24660086, za cenu 267 400 Kč, včetně DPH.

8. zasedání ZMČ – 6. 5. 2020

• Zastupitelstvo schválilo uzavření Memoranda mezi městskou částí
Praha 22 a městskou částí Praha-Dolní Měcholupy.
• Zastupitelstvo schválilo uzavření Memoranda mezi městskou částí
Praha 22 a městskou částí Praha-Královice.
• Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku MČ Praha 22 sestavenou
ke dni 31. 12. 2019.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky inventarizace majetku
a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2019.
• Zastupitelstvo schválilo přidělení dotace na podporu kulturních
a společenských aktivit v roce 2020 pro:
- DPS Jiskřička, z. s., IČ 68407874, ve výši 71 500 Kč
- Dům UM Praha 10, IČ 45241945, ve výši 51 000 Kč
- Naše Pitkovice z. s., IČ 05825016, ve výši 81 000 Kč
- SHM Klub Uhříněves – Kolovraty, z. s., IČ 63834481,
ve výši 97 000 Kč
- Spolek občanů Hájku, IČ 03710947, ve výši 106 300 Kč
• Zastupitelstvo schválilo přidělení dotace na podporu sportovní
činnosti v roce 2020 pro:
- Studio Sport, z. s., IČ 26585146, ve výši 65 000 Kč
- Dům UM Praha 10, IČ 45241945, ve výši 100 000 Kč
- SHM Klub Uhříněves – Kolovraty, z. s., IČ 63834481,
ve výši 100 000 Kč
- SK Čechie Uhříněves, z. s., IČ 15268551, ve výši 70 000 Kč
- SK Čechie Uhříněves, z. s., IČ 15268551, ve výši 70 000 Kč
- SK Čechie Uhříněves, z. s., IČ 15268551, ve výši 105 000 Kč

38. zasedání RMČ – 13. 5. 2020

• Rada vzala na vědomí zprávu hodnoticí komise a rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby s názvem „Výběr administrátora architektonické
soutěže na revitalizaci nám. Bratří Jandusů – Praha 22“ – Rada vybrala
uchazeče MOBA studio s.r.o., IČ 61459712, za cenu 250 000 Kč bez
DPH, tj. 302 500 Kč vč. DPH.
• Rada vzala na vědomí doporučení hodnoticí komise a rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše
– část B2b“. Rada vybrala uchazeče – Bratři Gallové & spol. s.r.o.,
IČ 24664197, za cenu 830 000 Kč bez DPH, tj. 1 004 300 Kč vč. DPH.
• Rada souhlasila se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na služby s názvem „Sportovní areál Pitkovice – zpracování PD“.
• Rada souhlasila se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Dešťová kanalizace z ul. V Bytovkách do ul.
Vachkova – zpracování PD“.
• Rada souhlasila s odložením splátek nájemného za 1. pololetí roku
2020 dle NS č. 148/2004 MN – 90 a NS č. 160/2005 MN – 40 uzavřených se společností Czech Outdoor s.r.o., IČ 241 99 427 do 1. 2. 2021.

komentář

• Rada souhlasila s odpuštěním 3měsíčního nájemného v NP
– hodinářství v čp. 1370 na Novém náměstí panu Jiřímu Dvořákovi,
IČ 12231371.
• Rada souhlasila s odpuštěním 3měsíčního nájemného v NP
– kancelář pojišťovny v čp. 1370 na Novém náměstí panu Ondřejovi
Röschlovi, IČ 71073957.
• Rada souhlasila s odpuštěním 3měsíčního nájemného v NP
– rychlé občerstvení – kebab v čp. 1257 na Novém náměstí společnosti JOTEAR s.r.o., IČ: 06018629.
• Rada souhlasila s odpuštěním 3měsíčního nájemného v NP
– pobočka finančního poradenství v čp. 1370 na Novém náměstí
panu Ing. Davidu Rojkovi – Kovačíkovi, IČ 63627850.
• Rada souhlasila s odpuštěním 3měsíčního nájemného v NP
– finanční poradenství v čp. 1370 na Novém náměstí společnosti
PM Jelínek v.o.s., IČ 05629799.
• Rada souhlasila s odpuštěním 3měsíčního nájemného v NP
– prodejna spodního prádla v čp. 1257 na Novém náměstí paní
Janě Markové, IČ 76589773.
• Rada souhlasila s odpuštěním 3měsíčního nájemného v NP
– obchod s textilem v čp. 78 ul. Přátelství panu Dang Khanh Thuan,
IČ 45885371.
• Rada souhlasila s odpuštěním 3měsíčního nájemného v NP
– opravna obuvi v čp. 77 ul. Semanského panu Ruslanovi
Markosyanovi, IČ 70745919.
• Rada souhlasila s odpuštěním 3měsíčního nájemného v NP
– kosmetické studio v čp. 1370 na Novém náměstí paní Alici
Kolářové, IČ 2918451.
• Rada souhlasila s odpuštěním 3měsíčního nájemného v NP
– kadeřnictví v čp. 1370 na Novém náměstí paní Janě Sklenářové,
IČ 49400797.
• Rada souhlasila s odpuštěním 3měsíčního nájemného v NP
– kadeřnictví v čp. 78 ul. Přátelství paní Petře Chramosilové,
IČ 06417728.
• Rada souhlasila s odpuštěním 3měsíčního nájemného v NP
– sklad restaurace v čp. 1370 na Novém náměstí společnosti
IH DUFEK s.r.o. IČ 27915107.
• Rada vzala na vědomí zprávu hodnoticí komise a rozhodla o výběru
nejvýhodnější nabídky uchazeče na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Dodávka sekacího stroje s košem“ – výběr dodavatele.
Rada rozhodla o výběru společnosti AGROZETCENTRUM Mladá
Boleslav s. r. o., IČ 1676985, za nabídkovou cenu 538 500 Kč bez
DPH, tj. 651 585 Kč včetně 21 % DPH.
• Rada souhlasila podanými námitkami ke společnému územnímu
a stavebnímu řízení k záměru nazvanému rodinný dům v k. ú.
Uhříněves.
• Rada doporučila ředitelkám MŠ obnovit provoz v MŠ zřízených
MČ Praha 22 od 25. 5. 2020.
• Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o expertní technické pomoci
se společností SATRA s.r.o., IČ 18584209. Technická pomoc se
týká Hostivařské spojky, stavby č. 42823 Propojovací komunikace
Kutnohorská – SOKP (D0 511).
• Rada souhlasila s vymáháním pohledávek MČ Praha 22 po panu
Karlu Friedrichu Schwenkovi, jakožto jednateli společnosti
SCHWENK JAHODY s.r.o. Rada souhlasila s podáním trestního
oznámení Policii ČR, zejména pro podezření z trestného činu
krádeže, poškození věřitele, zkreslování údajů o stavu hospodaření
či maření výkonu úředního rozhodnutí.
 Plné znění zápisů z Rady najdete na webu MČ Praha 22
nebo jsou k nahlédnutí v odboru kanceláře úřadu.

Jak ovlivní
koronavirová
krize finance
naší městské části?
Rád bych hned úvodem napsal, že nijak nebo
minimálně. Ale opak je pravdou, a třebaže ještě
neznáme přesné dopady na rozpočet obce,
nemůžeme být optimisté.
Náš rozpočet, a především investiční výdaje jsou pupeční
šňůrou svázány s rozpočtem hl. města Prahy. Praha je největší obec
(HDP Prahy je 26 % celého HDP ČR) a města a obce mají příjmy
zejména z rozpočtového určení daní. Tedy peněz, které vybere stát
od lidí. Když se ekonomice daří a stát vybere více peněz, jde více
prostředků i do obcí. V krizi se ale výběr daní snižuje kvůli útlumu
ekonomiky. V pořádku, to k hospodaření patří. Nyní ale vládní poslanci
z ANO, ČSSD s podporou KSČM rozhodli o tom, že i obecní kasy
ponesou část nákladů na vyplácení kompenzačního příspěvku pro
podnikatele a OSVČ. To připraví obce o více než 11 mld. Kč a kraje
o 4 mld. Kč. Samotnou Prahu o 3 mld. Kč. Jde o účelový konstrukt,
protože živnostníci a OSVČ nejsou zaměstnanci. Ale přesto tímto
rozhodnutím vláda sáhne na sdílenou daň příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti, tedy zaměstnanců.
V době, kdy píšu tyto řádky, se na náš obecní rozpočet řítí pohroma ještě větší. A sice návrh vlády na zpětné uplatnění daňové
ztráty firem. Následný výpadek státního rozpočtu je odhadován
až na 100 mld. Kč. A třetinu nákladů by opět nesly obce a kraje.
Potíž je to o to větší, že návrh z dílny ministerstva financí nahrává
k daňovým optimalizacím velkým firmám se zahraničními vlastníky
nebo firmám sdružených v holdingy a velké korporace.
Situace se opakuje. Výše uvedený příklad není jediný, kdy stát
obcím do jedné kapsy dává, ale z druhé jim hned bere. Stát po obcích
požaduje, aby za něj vykonávaly některé služby. Například vedly
stavební nebo silniční úřady nebo vydávaly občanky... tj. výkon státní
správy. Kdysi si v obci tuto činnost mezi sebou rozdělili starosta,
farář a učitel. Dnes na všechno potřebujete razítko nebo lépe dvě
a byrokracie každým rokem bují. Jenže s novými povinnostmi více
finančních prostředků nepřichází. V loňském roce Prahu 22 činnost
pro stát stála 31 mil. Kč. Ale ze státního rozpočtu na tyto svěřené
povinnosti státu obdržela jen 21 mil. Kč. Když to vztáhneme k dani
z nemovitosti, o které se teď tolik mluví, je to stejná částka, jako
vybereme díky navýšení od občanů Prahy 22.
Vím, že je vláda v nelehké situaci. Ale pokud navrhuje
kompenzace, měla by je hradit ze státního rozpočtu. Nebojím se
říct, že jde o pokrytectví. Na jedné straně ministryně financí Alena
Schillerová opakovaně vyzývá obce, aby investovaly a jako zdroj
finančních prostředků využily navýšení daně z nemovitosti. Nyní obce
žádá, aby s investicemi nepřestávaly, ale současně jim bere peníze.
Musíme hledat úspory. Přímé náklady obce s bojem proti
koronaviru budou v jednotkách milionů. To obec nepoloží. Nepřímé
náklady budou v desítkách milionů investičních dotací, které nepřijdou.
Zejména z MHMP. Praha 22 se však bez velkých investic ve školství
neobejde. Proto budeme hledat úspory a případně rušit některé menší
plánované investice. Je třeba se zamyslet i nad zefektivněním chodu
úřadu MČ. Některé do očí bijící excesy jsme odstranili již v roce 2018.
Byl jím například zaměstnanec na plný úvazek, jehož jediná pracovní
náplň byla „osobní řidič bývalého starosty“. Přesněji, v té době už jen
radního. Ale nechme minulost stranou a věnujme se budoucnosti.
V té totiž budeme sklízet rozhodnutí dnešních dnů. I proto držme, bez
ohledu na politické sympatie, vedení Prahy a vládě palce.
 Štěpán Zmátlo, radní pro finance
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Chodníky, lampy a pokládky kabelů:
Kde všude se bude kopat?
V minulém vydání Uhříněveského zpravodaje jste měli možnost seznámit se s investicemi MČ,
které budou směrovány do nových chodníků, lávek a přípravy cyklostezek. Na článek nyní
navazujeme dalšími informacemi, které budou věnovány taktéž chodníkům, ovšem těm,
za jejichž realizací či opravou nestojí naše MČ, ale soukromý subjekt.
Chodník Pitkovice – Čestlice (1)

Investor: Central Group a.s.
Na spojení mezi Pitkovicemi a Čestlicemi se s velkou pravidelností
ptá mnoho občanů z Pitkovic. Dlouho neřešené propojení stálo
několik let na problémech investora s firmou CETIN. V minulém
roce proběhla za účasti starostů Čestlic a Prahy 22 čtyřstranná
schůzka, kde se podařilo spor vyřešit. Letos na jaře získala stavba
chodníku stavební povolení a v těchto měsících probíhá ze strany Central Group výběr zhotovitele. Pokud vše dopadne dobře,
do konce tohoto roku chodník na hranici katastru Pitkovic vznikne.

Chodník podél ul. Ke Kříži

Investor: Vivus a.s.
Ještě než byl na přelomu dubna a května dokončen chodník
v ul. Ke Kříži u nových etap projektu Vivus, byl okamžitě podroben
kritice. Byl realizován zcela nepochopitelně tak, že do něj zasahovaly
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lampy veřejného osvětlení a jeho šíře neodpovídala šířce standardního chodníku. Zde je na místě uvést, že tento chodník bude sloužit
pouze pro obsluhu parkovacích míst podél ul. Ke Kříži. Standardní
chodník pro pěší se bude nacházet až za zeleným pásem. Lampy
veřejného osvětlení byly přemístěny co nejblíže ke komunikaci
tak, aby co nejméně zasahovaly do průchozího profilu chodníku.

Chodník k budoucí prodejně LIDL

Investor: LIDL v.o.s.
V rámci výstavby nové prodejny LIDL u kruhového objezdu
Kutnohorská / Podleská / Přátelství / Bečovská je navržen nový
přibližně 50 m dlouhý chodník podél ulice Přátelství od stávajícího
přechodu pro chodce až k plánovanému supermarketu. Chodník
je navržen ze zámkové dlažby v šířce 2 m (místy lokální zúžení
na 1,5 m). V zúženém místě jsou navrženy podél chodníku v délce
16 m betonové palisády.

projekty

Opravy chodníků – pokládka elektrokabelů

Investor: KORMAK Praha a.s.
Společnost KORMAK sídlící v Uhříněvsi je dceřinou společností Pražské energetiky. Od března 2020 jsou výkopy dotčené
ul. Středohorská, ul. Na Vrchách, ul. Podleská, ul. Husovo náměstí, ul. Dopravní, ul. Vačkářova, ul. Picassova, ul. Lidického,
ul. Přátelství, ul. Křešínská, Nové náměstí, ul. Trampotova,
nám. Protifašistických bojovníků, ul. Semanského, ul. Na Potůčku,
nám. Bří Jandusů a ul. K Sokolovně. Práce na obnově el. sítě budou průběžně probíhat až do roku 2022 s ohledem na dodržení
klidového období.

Instalace nového veřejného osvětlení

Investor: Technologie hl. města Prahy
Do konce roku plánuje městská společnost instalaci lamp veřejného osvětlení, a to na těchto místech:
• chodník podél zahrádkářské kolonie v úseku
ZŠ Jandusů > mostek přes Říčanský potok za radnicí
• chodník k uhříněveskému hřbitovu
• propojovací chodník mezi sportovním hřištěm ZŠ U Obory
a rodinnými domy (2)
• chodník z ulice Bečovská k ulici U Uhříněveské obory
• autobusová zastávka Rájecká ve Lnářské ulici

postup MČ při Opravách
chodníků z důvodu pokládky sítí
kvůli opakujícím se výkopovým pracem docházelo na území naší MČ k častým zásahům do tělesa chodníků. V roce 2017
došlo k radikální změně a na investory začal být vyvíjen tlak v podobě
nutnosti koordinace svých plánovaných výkopových prací.
U veřejně prospěšných staveb, tj. inženýrských sítí typu vodovod,
plynovod, kanalizace, je koordinace velice složitá a většinou je upřednostněna nutnost jejich výstavby před nutností koordinace a narušením daného území opakovanými výkopy.
Ostatní provozovatelé inženýrských sítí se musí přizpůsobovat se
svými záměry požadavkům a záměrům MČ a jiných investorů a stavebníků. Při realizaci výkopů je značný důraz kladen hlavně na dodržování „Zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů
komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, kdy
zpětná úprava zpevněných povrchů musí být uskutečněna v předem
stanoveném rozsahu a není již možné, aby docházelo k tvorbě tzv.
„kynet“ (viz. obr.). Ty jsou viditelné hlavně v asfaltovém povrchu.

Zvažované investice

Investoři: T-Mobile a CETIN
Na městskou část se obracejí zástupci výše uvedených společností, které by rády na území Prahy 22 realizovaly pokládku
optických sítí. S oběma společnostmi probíhají jednání, avšak
zatím investice naráží na dlouhou dobu návratnosti, a to právě
kvůli požadavku na opravu chodníků v celé šíři.
 Vojtěch Zelenka, starosta MČ
a Hana Nozarová, odbor správy majetku

2

Jedná se o spárou ohraničený řez, který značně naruší celistvost
povrchu. Kynety dělníci nedostatečně zhutňovali, jejich podloží netvořilo celistvou pevnou vrstvu a vzniklá spára nebývala dostatečně
ošetřena, aby nedocházelo k narušení povrchu při zatékání vody.
V zimních měsících tak v chodnících dochází k postupnému narušování dalšího okolního povrchu, kdy zmrzlá voda v přístupných
spárách a prasklinách využívá své síly, praskliny zvětšuje a vytváří
se následně na komunikacích výtluky nebo místa bez zpevněného
povrchu. Tento jev je velmi viditelný hlavně v původní zástavbě rodinných domů na Blokandě, v Jezerách nebo v ul. U Starého nádraží.
Vzhledem k nekompromisnímu přístupu odboru správy majetku MČ
se v letošním roce některé ulice dočkají alespoň částečné opravy
stávajících rozpadlých povrchů chodníků v rámci nutnosti realizace
veřejně prospěšné stavby společnosti PREdistribuce a. s.

KLIDOVÉ OBDOBÍ 1. 11. – 15. 3. JE DOBA, kdy není možné výkopové
práce provádět z důvodu ochrany již uložených inž. sítí a vzhledem
k nepředvídaným klimatickým podmínkám, které pak narušují technologické postupy pro uložení sítí a následnou obnovu zpevněných
povrchů. V tomto období je možné řešit pouze havárie, kdy je jejich
řešení neodkladné.

Při realizaci stavby dochází k výměně stávajících tras a uložení nové
trasy kabelů kVN, kNN mezi jednotlivými trafostanicemi, revizními
skříněmi a přípojkami. Nutnost výkopů v místě uložení pod povrchem
chodníků nám zajistí opravu stávajících povrchů chodníků, a alespoň
na chvíli pomůže, než budou získány nemalé finanční prostředky
na kompletní obnovu starých povrchů chodníků a komunikací.
Pokud se investor nebude moci koordinovat se záměrem, který je
nám známý, nebude mu jeho realizace povolena po dobu 60 měsíců,
tj. po dobu držení záruky dodavatelem na nově realizovaný povrch. 
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odbory

odbor životního prostředí a dopravy

městská knihovna

Mobilní svoz
nebezpečného odpadu

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

Mobilní sběr drobného nebezpečného odpadu z domácností na území Městské části Praha 22 proběhne dle níže uvedeného
harmonogramu ve čtvrtek dne 25. června 2020.
Zastávka sběrové trasy

Doba přistavení (hod)

křižovatka ul. Předpolní – Pod Markétou

15:00–15:20

ul. K Netlukám (u č.p. 819 – sídliště VÚŽV)

15:40–16:00

křižovatka ul. Venušina – Jupiterova

16:10–16:30

náměstí Smiřických (u autobusové zastávky)

16:40–17:00

křižovatka ul. U Starého mlýna – Za Nadýmačem

17:20–17:40

Nové náměstí (u radnice)

18:00–18:20

ul. V Bytovkách
(u garáží, naproti Centru volného času č.p. 803/12)

18:30–18:50

Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů je rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností
(z fritování apod.). Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán
v uzavřených PET lahvích.
Kontaktní telefony na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
601 389 243, 731 451 582
Další informace o sběru nebezpečných odpadů v Praze najdete na internetové adrese: http://portalzp.praha.eu/jnp/, případně na odboru
životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 22.

Kašovická × Lnářská**
Bystřičná
Křelovická × Nad Volyňkou**
Křelovická × Nad Volyňkou
K Dálnici č.p. 622

BIO 6. 6.

9–12*

VOK 13. 6.

9–13*

BIO 6. 6.

13–16*

VOK 13. 6.

9–13*

BIO 20. 6.

9–12*

BIO 20. 6.

13–16*

VOK 20. 6.

9–13*

BIO 27. 6.

9–12*

V Pitkovičkách

VOK 20. 6.

9–13*

U Nadýmače**

BIO 27. 6.

9–12*

Pod Markétou č.p. 87 (hřiště)
Pod Markétou č.p. 87 (hřiště)**

* Kontejner je na stanovišti přistaven do naplnění, nejdéle však
do doby uvedené v tabulce.
** Náhradní termíny za svozy neuskutečněné z důvodu
zavedených bezpečnostních opatření proti šíření nákazy novým
typem koronaviru.
Odpad ze zeleně lze také odkládat do speciálních nádob na bioodpad přistavovaných k nemovitostem. Přistavení nádoby si můžete
objednat u Pražských služeb, a. s. na tel.: 284 091 457, 284 091 458
nebo e-mailu: info@psas.cz. Služba je součástí systému nakládání
s komunálními odpady na území Prahy a je poskytována v celoročním
nebo sezónním režimu svozu (duben–listopad), s četností svozu
1× za 14 dní, 1× nebo 2× týdně.

 Jitka Kochánková, referentka OŽPD
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Naučná literatura pro dospělé
Černý Miroslav – Mizející hlasy
Krásná literatura pro děti
Březinová Ivona – Hurvínek a kouzelné muzeum
Disney Walt – Frčíme
Dolejšová Eva – Parkourista
Durková Milena – Bára krotí rodinu
Křišťanová Dita – Čtení na dobrou noc o zvířátkách
Lánská Miroslava – Čistotný beránek
Lánská Miroslava – Zvědavý kocourek
Vázquezová Victoria – Odhalená tajemství

řádková inzerce

Doba přistavení (hod.)

Kašovická × Lnářská

Krásná literatura pro dospělé
Bagshawe Tilly – Hradba mlčení
Castilo Linda – Ztracené děti
Černajová Vladimíra – Hotelstory
Doerr Anthony – Zeď vzpomínek
Enger Thomas – Horká půda
Goffa Martin – Muž z chatrče
Goodmanová Carol – Noční návštěva
Liviero Gemma – Stezka v troskách
Pawlowská Halina – Takhle jsem si to teda nepředstavovala
Randel Weina – Palác zářícího měsíce
Rottová Inna – Konec milovníka žen
Šárková Danka – Svatební dar
Wagner Jan – Světlo v temném domě

 Kateřina Kykalová, knihovnice

Svoz objemného odpadu
a bioodpadu
Stanoviště 

Telefon: 271 071 868, e-mail: knihovna@praha22.cz
Provozní doba : pondělí a úterý 8:30–14:30
středa a čtvrtek 12:00–18:00, pátek 8:30–14:30
Vracení knih do boxu: dočasně pozastaveno

 Kominictví P. Jáchym, U st. mlýna 317/29, P 22 Uhříněves provádí
klas. kom. práce, kontroly spalinových cest dle vyhl. 34/2016 Sb.
vložkování komínů volejte 602 237 675, 267 7105 72,
jachym@kominictvi.info
 Kosmetika Payot, Pod Jankovem 45, Hájek,
www.kosmetika–hajek.cz, mobil: 777 581 418.
 Čenda úklid – čistění oken, koberců, sedaček. Úklid kanceláří.
Kontakt: 603 874 107, www.cenda-uklid.wbs.cz
 Opravy myček, praček, sušiček a ostatních spotřebičů do 3 dnů
PM Servis tel. 602 316 941, 602 316 949.
 Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, v dobrém i špatném
stavu. Děkuji za nabídku. Tel.: 720 031 400.
 Rizikové kácení a řez stromů a jiné výškové práce (střechy, okapy,
fasády atd.). Tel.: 603 326 965.
 Kamenictví Šumec, Pod Jankovem 45, Hájek. Mobil: 608 981 418.
 Revize a kontrola elektroinstalace, poradenská činnost,
tel.: 602 440 695, www.elektro-hrabina.cz

mobilní
rozhlas
Nejnovější zprávy
z Prahy 22
ve vašem mobilu.
Stáhněte si
aplikaci
a buďte v obraze.

spolky a organizace

ATS domino

Sk ČECHIE uhříněves

Volejbal je dílo boží...
Jestlipak jste již viděli nový český film s volejbalovou tematikou
Přes prsty? Pro mnohé tuctová komedie, ale pro mne coby milovnici
volejbalu skvěle obsazený film s hláškami ze života...
Film mne inspiroval natolik, že jsem se rozhodla napsat pár řádků
o volejbalu v naší obci. Že v Uhříněvsi funguje klub SK Čechie, si
troufám říci, ví téměř každý. Kolik z vás ale tuší, že součástí komplexu
fotbalových hřišť jsou i dva antukové volejbalové kurty?
Jak samotný znak SK Čechie Uhříněves napovídá, volejbal byl součástí
Čechie od nepaměti, letos má 112 let od založení. Měnil podobu, hřiště
se různě stěhovala a počty členů snižovaly až na nynější pouhé dva
týmy – jeden mužský a jeden ženský.
Oba týmy hrají třetí třídu pražské volejbalové soutěže. Hrací dny jsou
ve všední dny – pondělí a středy jarní část od 18 hodin a podzimní část soutěže od 17:30 hod. To hodně ovlivňuje jak počty hráčů
či hráček, tak i fanoušků. Málokdo si může v dnešní době dovolit
přizpůsobit pracovní dobu či rodinu a pospíchat na zápas. Mám
radost, že pár statečných ale stále je a reprezentují právě naši obec.
Volejbal je týmový míčový sport a tady v Uhříněvsi je s dlouholetou
tradicí zastoupen skvělou partou lidí, kteří tráví spolu i čas mimo
volejbalové hřiště.
Budeme moc rádi, když nás přijdete povzbudit, a pokud hrajete
volejbal, rádi vás přivítáme v našich týmech, protože volejbal je
prostě dílo boží...

Tančili jsme a tančíme
bez přestání
Již 14 dní znovu tančíme. Znovu společně v tělocvičně. Znovu?
Vlastně ne, tančili jsme bez přestávky celé jaro. Naši tanečníci, stejně
jako všichni ostatní, místo jarních soutěží a tréninků zůstali bezpečně
doma, ale nikoli sami, ale stále spolu. Podporovali se navzájem.

Jarní část volejbalové soutěže nejen nám, ale i mnohým dalším
sportovcům zkomplikoval koronavirus. Soutěž byla zrušena a na podzim začínáme od nuly. Trénovat již ale můžeme, a že ty dva měsíce
byly dlouhé, nemusím říkat. Každou středu od 18 hodin nás najdete
v areálu SK Čechie, a pokud jste milovníci volejbalu tak jako my, tak
vás rádi přivítáme mezi námi!

 Vlaďka Nováčková

Nenechali jsme je ani na chvilku vydechnout, nejprve si udělat školu
a hned potom výzvu, úkol, trénink na daný den. Tančili jsme společně
při YouTube hodinách, již koncem března začali tančit společně přes
Zoom, kdy jsme rozjeli 7 lekcí týdně, náš 1. soutěžní den taneční
sezony, která se zrušila, jsme si užili celodenní soutěží – fandili jsme
na dálku, malovali diplomy, čekali na výsledky, vyráběli soutěžní účesy
a připravovali taneční pózy.
O Velikonocích proběhla celotýdenní soutěž o košíček plný velikonočních odměn, zakončená online společným koledováním. Oslavili
jsme Mezinárodní den tance, čarodějnice, vyráběli jsme srdíčka pro
záchranáře a měli jsme dokonce soutěž pro maminky, aby také přišly
na jiné myšlenky.
I během karantény jsme pro děti chystali různá překvapení a odměny,
které jsme jim dopravovali až domů. Děkujeme za spolupráci i naší
místní firmě TIMBERBOX. Přesto, že soutěže budou až na podzim,
my jsme měli medaile a poháry už teď.
Chtěla bych moc poděkovat našim tanečníkům, jak skvěle to celé
zvládli, jejich rodičům za to, že své děti podporovali v různých soutěžích, a našim trenérům za kreativitu, se kterou vymýšleli legrace
i tréninky, stříhali videa a drželi tým pohromadě.
Teď již tančíme opět společně. Přidejte se k nám. Další školní rok
bude kroužek probíhat vždy v pátek od 14:00 v Sokolovně v Uhříněvsi.
Zápis již probíhá. A nejen na kroužek. Přihlásit se můžete i na příměstské tábory nebo na letní tábor koncem prázdnin. Tak to má být.
My jsme AT studio Domino.

 Iva Bičišťová – šéftrenérka klubu

SK Čechie Uhříněves – ženy
Zleva nahoře: Martina Pilátová, Petra Petrášková, Jana Pražáková,
Zuzana Olsen, Martina Kochová. Zleva dole: Renata Uksová,
Kateřina Le Fichoux, Martina Kyselová, Vlaďka Nováčková.
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Daň z nemovitosti
I občan naší MČ, který by si snad nevšiml několika článků ve Zpravodaji
nebo řady komentářů na Facebooku, nakonec určitě zaznamenal zvýšení
daně z nemovitosti na složence ve své schránce. Proč je vyšší a bylo to
potřeba? Zeptali jsme se našich zastupitelů a vedení radnice.

Nezdůvodnitelné skokové
zvýšení daně z nemovitosti

V

Skokové zvýšení daně
je nemravné

zvýšení daně z nemovitosti
je špatný nápad

iž dříve jsem psal, že dvojnásobné zvýšení daně z nemovitostí až na úroveň
MČ Prahy 1 je pro naši MČ Prahu 22
nemravné. Nemravné je i proto, že o něm
u staveb pro bydlení rozhodli pouze 4 radní
s posvěcením starosty t. č. na dovolené, aniž
by předložili tak závažný akt na projednání našemu zastupitelstvu, kde se mohou
vyjádřit občané. Na nich by mělo radním
záležet nejvíc. Že jim nezáleží na názorech
opozičních zastupitelů, jsme si již zvykli.
I tak jsme se pokusili, byť s křížkem
po funuse, přimět na mimořádném zastupitelstvu s účastí občanů naše radní, aby
příště o úpravě daně z nemovitostí rozhodovalo celé zastupitelstvo. Z vládnoucí
koalice se našel pouze jediný podporující
hlas (radního Koutského), který si patrně
uvědomil, že návrh opozice hájí zájmy občanů, a ne úzké skupiny radních, kteří vlastníkům nemovitostí berou jejich několikrát
zdaněné peníze. Návrh byl koalicí odmítnut
a můžeme být znovu v budoucnu svědky, jak
radní se starostou sahají na naše prostředky.
Jednodušší způsob, jak je získat, neexistuje.
Velká škoda, že je současní radní ani
nejsou schopni smysluplně proinvestovat,
jak nám dokazují fatálním nečerpáním kapitálových výdajů ve vlastních rozpočtech.
Za loňský rok to bylo pouhých 27 % a letošní
stav k 31. 3. činí zanedbatelná 2 %. Zajisté
se oněch 11 milionů korun navíc hodí
na pokrytí historicky nejdražšího aparátu
samosprávy se všemi sedmi uvolněnými
radními, což je nejvíce ze všech srovnatelných městských částí.

výšení daně z nemovitých věcí
na dvojnásobnou výši, které je účinné
již od letošního roku, je velmi špatným nápadem našich radních a následně
všech zastupitelů, kteří hlasovali pro zvedání daní.
Zvýšení daně o 11,3 mil. Kč (odhad letošního rozpočtu oproti loňské skutečnosti)
dopadá nejenom na majitele nemovitostí,
ale zprostředkovaně dopadne i na nájemníky a všechny občany. V současné složité
době po nouzovém stavu určitě dvojnásobná daň nepotěší nikoho, zvláště když
Rada nenabízí občanům nic oplátkou. Nic
hmatatelného, o čem by zastupitelé věděli
a byli informováni. Je to nemravné chtít
po občanech dvojnásobek v jakkoliv těžké
době.
O tom, jak současná Rada tápe a netuší,
na co finance použít, se můžete sami přesvědčit na audiozáznamu z loňské schůze
2. MIM. ZMČ, bod 3, který je na internetu
MČ. Doporučuji poslechnout audio, od cca
8.–9. minuty do konce. Každý z občanů si
může udělat obrázek, kdo hájí jejich finanční zájmy a kdo nikoliv. Je jisté, že
za 11–12 mil. Kč navíc novou potřebnou
školku radní nepostaví, ani tělocvičnu, natož novou školu… nevyřeší dopravní situaci
a obchvaty, takže předmětné peníze občanů Rada opravdu nepotřebuje. Jen na svůj
vlastní zvýšený provoz a přerozdělování.
Velké projekty MČ musí být financovány dotačně, a nikoliv z kapes občanů MČ.
Vždyť v loňském roce vybraných 13 mil. Kč
na předmětné dani bylo prostě rozpuštěno
v rozpočtu MČ, bez bližšího konkrétního
určení. Opravdu tato nová finanční zátěž
je v oprávněném zájmu občanů? Pochybuji.

ážení čtenáři, nebudu opakovat sdělení, že v naší městské části souhlasili
zvolení radní v čele se starostou se
zvýšením daně z nemovitosti na dvojnásobek. To zjistili všichni majitelé nemovitostí
z obsahu svých poštovních nebo datových
schránek tento měsíc. Způsob, kterým bylo
toto zvýšení provedeno, je daleko za hranou
slušného chování starosty a rady k občanům
městské části i opozičním zastupitelům.
Rozhodli čtyři radní (máme sedm uvolněných) za telefonického souhlasu starosty
na zasloužené dovolené, a to bez přecházející diskuse jak s občany, tak zastupiteli.
Opozice včetně všech členů ODS přiměla
vedení ke svolání mimořádného zastupitelstva s cílem napříště znemožnit radě MČ
rozhodovat o takto důležitých záležitostech
bez zastupitelstva. Žádné usnesení přijato
ale nebylo, byli jsme s širokým úsměvem
přehlasováni a odesláni do našich domovů.
Určitě se nejen vy ptáte proč? Proč
a na co budou peníze z vašich daní použity? Možná budou využity na výstavbu školních nebo předškolních zařízení,
na infrastrukturu, hřiště nebo parky? Tak
to ale není!!! Městská část vrátila investiční
dotaci v řádu desítek milionů na výstavbu
tělocvičny pro děti ZŠ Bří. Jandusů, velmi
pravděpodobně bude muset vrátit dotaci
na hřiště v Kašperské, minulý rok zdaleka
nebyly vyčerpány kapitálové výdaje cca ¼,
v letošním roce už jen pouhá procenta.
Jediná stavba, která bude pravděpodobně zahájena, je DPS III (Betlímek), jejíž
finanční krytí a stavební povolení zajistilo
předchozí vedení MČ. Neschopnost tohoto
vedení investovat bude odnášet především
školství, kde zcela jistě nebude ani zahájena
stavba „podzemní“ školky „V Bytovkách“
a ani stavba „ZŠ Romance“.
Je dobré vědět, kdo na toto rozhodnutí doplatí nejvíce. Jsou to lidé, kteří žijí ať
ve staré či nové zástavbě rodinných domů se
zahrádkou, podnikatelé s vlastními provozovnami a samozřejmě i lidé s většími byty.
Především jejich peníze skončí v nákladech
na provoz tohoto vedení.

 Ing. Martin Turnovský,
opoziční zastupitel za Hnutí Pro Prahu 22

 Mgr. Jiří Matyášek,
zastupitel za Hnutí Pro Prahu 22

 Ing. Martin Langmajer, MBA,
předseda ODS Praha 22
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Rozpočtové určení daní
městské části znevýhodňuje

Hostina skončila
a hostinský přinesl účet

Odpovědnost
versus populismus

ožnosti, aby si mohly MČ rozhodovat o výši daně z nemovitosti,
předcházel několikaletý tlak ze
strany pražských starostů napříč politickým
spektrem. V roce 2019 na sněmu starostů
z celé Prahy hlasovalo 45 ze 47 přítomných
pro možnost, aby výši této daně měly možnost ovlivnit přímo MČ. Toto rozhodnutí
bylo přijaté s cílem daň zvýšit, tak znělo
odsouhlasené usnesení. Daň z nemovitosti je totiž jedinou daní, jejímž příjemcem
je výlučně obec. Ostatní daně jsou obcím
rozdělovány na základě rozpočtového
určení daní a pražské MČ jsou oproti podobně velkým obcím silně znevýhodněny
(https://bit.ly/2A71p3z). Jen pro porovnání
– Říčany, kde žije podobný počet obyvatel,
získají na daňových příjmech v roce 2020
celkem 301 mil Kč. Naše MČ i po navýšení daně z nemovitosti pouze 112 mil. Kč.
(27,9 mil. daňové příjmy + 84,5 mil. dotace
z MHMP). To je propastný rozdíl 189 mil. Kč,
přičemž Praha 22 musí zajistit ze zákona
stejné „služby“ pro své občany jako Říčany.
V naší městské části bojujeme s nedostatečnou infrastrukturou. Abychom ji byli
schopni co nejdříve saturovat, musíme na ni
mít finanční prostředky, což nyní nemáme.
Jen v oblasti školství se jedná o částku téměř
750 mil. Kč. Valnou většinu z této částky
musíme získat dotacemi, ale absence veřejné vybavenosti díky rychlému rozvoji
Prahy 22 je tak zásadní, že vše z nich zaplatit
nelze. Navýšení daně z nemovitosti přinese
naší MČ každoročně cca 11 mil. Kč, které
budeme okamžitě zpětně investovat do posilování občanské vybavenosti a dalších prospěšných projektů. Centrální MČ podobné
problémy nemají, jelikož infrastrukturní
nedostatek se projevuje především v rozvíjejících se okrajových MČ.
O jednání MČ, které si daň z nemovitosti
nezvýšily, přestože jejich starostové návrh
podpořili, si mohu myslet své. Poslanec
STAN a bývalý starosta Suché Lozi Petr
Gazdík vždy říkal, že podaná ruka starosty platí. Já toto pravidlo férového chování
nemíním porušovat.

xistuje statistický údaj – intenzita bytové výstavby – který říká, jak moc je
schopné dané místo absorbovat novou bytovou výstavbu. Pokud postavíte 1 tis.
bytů v obci se 100 tis. obyvatel, zvládne to
o poznání lépe než město s 5 tis. obyvateli.
A Praha 22 v posledních letech v této statistice exceluje. Developer, co nestavěl na P22,
jako by nebyl. Město bylo k developerům
velmi vstřícné. Prodávalo levně městské
pozemky nebo je pronajímalo za korunu
na desítky let. Počet obyvatel se skokově
navyšoval. A 200 milionů z v minulosti
prodaných městských pozemků a jiných
nemovitostí je utraceno. Vedení Prahy 22
jsme převzali s tím, že v plánech developerů
je dalších bezmála 2 500 bytů. A toto v současnosti neviditelné dědictví po předchozím
vedení města se jednou zhmotní. Město se
má rozvíjet a jeho noví obyvatelé jsou přínosem. Jen to musí jít ruku v ruce s výstavbou
občanské vybavenosti. A to se nedělo.
Velké infrastrukturní projekty se hradí z účelových dotací. Ale mají sekundární náklady. O majetek je navíc třeba se
starat. Jen obnova školních hřišť nás vyjde na 10,5 mil. Kč. Právě takové investice
si můžeme dovolit díky navýšení daně.
A na co přesně těch 11,3 mil. Kč letos půjde?
4,5 mil. Kč – nové školní hřiště ZŠ Vachkova.
1,5 mil. Kč – omezení budoucí výstavby a závazné územní studie. 0,5 mil. Kč – humanitární fond. 4,8 mil. Kč – opravy komunikací.
Závěrem uvedu několik čísel. Daň z nemovitosti se neměnila od roku 2002. Za tu
dobu se průměrná hrubá mzda více jak
zdvojnásobila (z 15 524 Kč na 34 125 Kč),
důchody také (z 6 833 Kč na 13 487 Kč), zatímco inflace dosáhla 42,7 %. Tím navýšení neomlouvám, ale uvádím do kontextu.
Za posledních 10 let je průměr investičních
dotací přivedených do kasy našeho města
56,5 mil. Kč za rok. My jsme první rok zajistili milionů 122. Poměr kapitálových výdajů
v rozpočtu je pak stejný jako v předchozích
letech. Bohužel. Tzn., že zatím stavíme pořád stejně pomalu, ale máme prostor, kam
se zlepšovat.

no, zvedli jsme daň z nemovitosti, která se nezvýšila 18 let. Rada ji
zvedla poprvé v historii, a to z jednoduchého důvodu – poprvé tuto možnost
měla. Nikdy se nedozvíme, zda by jiná Rada
stávající koeficient také ponechala či zvolila
nižší. Je velmi laciné tvrdit, že by to Rada
v jiném složení neudělala. A ještě lacinější,
a mírně řečeno podlé, je tvrdit, že pokud
budete volit tu či onu stranu vrátí daň z nemovitosti zpátky na původní výši. Daň je
upravována vyhláškou a podnět k její úpravě a vyjádření MČ musí podat magistrát,
nikoliv městské části. Co je vyloženě lživé,
je podsouvat občanům, že jsme daň zvedli
proto, abychom měli na naše platy. Naše
platy jsou dané ze zákona, kdokoliv jiný
v Radě by bral stejnou částku jako stávající radní. Naopak jsme zrušili odměňování
za souběh funkcí, tedy práci ve výborech
a komisích pro neuvolněné zastupitele, což
předchozí vedení vesele dělalo.
Ponechme stranou otázku, zda je vůbec
placení daně z nemovitosti věcí správnou
a etickou a zda by nebylo lepší, aby se zrušila,
a na rozvoj oblastí se zvýšenou výstavbou se
poukazovala část DPH z prodaných bytů. My
neurčujeme pravidla hry, hrajeme jen co nejlépe s kartami, které jsme dostali. Na obce
i městské části jsou uvalovány ze strany státu
stále větší povinnosti, rozpočet na jejich plnění však adekvátně navyšován není.
Odpovědný politik musí dělat i nepopulární rozhodnutí. Už před volbami
jsme říkali, že budeme dělat kroky, které se
vždycky nebudou líbit všem. Odmítáme být
populisty a slibovat nesplnitelné. Udělali
jsme to, co je z dlouhodobého pohledu
pro naše město a jeho obyvatele nejlepší.
Udělali jsme to navzdory tomu, že nám to
možná prohraje příští volby. Můj názor je
ale stále neměnný – raději prohrát s čistým
štítem a svědomím než vyhrát za cenu polovičatých řešení a populistických gest. Ta
Prahu 22 ostatně v minulosti dostala tam,
kde jsme – u malé kapacity naprosto všeho
od dopravy, přes pozemky, hřiště až k velkému vykřičníku u školství...

 Vojtěch Zelenka,
starosta MČ (STAN + Nezávislí)

 Štěpán Zmátlo
radní pro finance (Praha 22. Naše město.)

 Mgr. Kateřina Erbsová,
1. místostarostka (Praha 22. Naše město.)
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 Přírodní varianta upřednostňuje mobiliář
a odpočinkové prvky v přírodním duchu.
 S jezírkem počítají obě varianty.

Jak bude vypadat hřiště v Jezerách:
Přírodní nebo městská varianta?
Lokalita Jezera byla, co se týče občanské vybavenosti, dlouhodobě opomíjena.
Výstavbou nového hřiště a novou studií celého území se tento hendikep pokoušíme napravit.

D

ětských hřišť a sportovišť je v této lokalitě poskrovnu.
Proto bylo od začátku naší snahou získat takový pozemek,
kde by bylo možné alespoň tuto důležitou občanskou
vybavenost postavit. V rámci pravidel kompenzací pro
developery, které jsme zavedli krátce po volbách, jsme o pozemcích mezi úpatím skládky a ulicí Blšaneckou (1920/1 a 1920/113
v k. ú. Uhříněves) začali vyjednávat s Ekospolem, dlouhodobým
majitelem těchto pozemků. A úspěšně.

Změna umístění hřiště

Od konce září 2019 jsme tak měli k dispozici ideální pozemek
na sportovní hřiště, které jsme jinak neměli kde postavit. Původně
jsme totiž plánovali postavit hřiště v parku v Kašperské ulici, kde
býval skatepark. Proč tomu tak není, si přečtěte v boxu.
Na získání pozemků od Ekospolu jsme se tedy domluvili v nejvyšší čas, jelikož multifunkční hřiště muselo být kvůli financím
realizováno ještě v roce 2019. Okamžitě se tak zahájila příprava
stavby a geodetické zaměřování. Počasí stavbě přálo, a tak mohlo
být hřiště koncem listopadu dostavěno.
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Rozvoj celého území

Hřiště umístěné v ploše může působit trochu vytržené z kontextu. Tato situace je však důsledkem šibeničního času na přípravu.
Rozhodně nechceme, aby to tak zůstalo. Celé území si zaslouží
změnu k lepšímu. Proto na konci roku 2019 bylo zadáno zpracování studie, která se zabývala celým územím a jejíž dvě výsledné
varianty si můžete prohlédnout na obrázcích.

Proč nestojí hřiště
na skateparku v Kašperské?
Plocha skateparku je z důvodu rozhodnutí vedení města z let
2014–2018 poněkud nešťastně součástí územního řízení developerského
projektu FINEP. Bytový projekt Kašperská však je natolik předimenzovaný,
že s ním nové vedení radnice nemůže souhlasit. Společnost FINEP nechce
slyšet na naše připomínky, a tak o budoucnosti projektu rozhodne nejspíš
až soud. Do té doby není možné na zelené ploše u bývalého skateparku
cokoli stavět. Více se dozvíte v příspěvku Petra Kopeckého (str. 22).

projekty

Přírodní varianta

Autor studií navrhl dva odlišné přístupy. První je více přírodní,
druhý je více městský a zaměřený na aktivní odpočinek. Přírodě
blízká varianta je jednodušší. V západní části plochy zahrnuje
stávající hřiště, které doplňuje o jednoduché fitprvky, překážky
k přeskakování, tzv. parkour, a dětské hřiště. Ve střední části parku je poté travnatá louka s dřevěnými prolézačkami, mobiliářem
k posezení a pikniku a relaxační zóna. Delší tráva je zde záměrem,
jelikož zajišťuje vyšší retenci vody v půdě. Díky vyššímu stavu
podzemní vody je možné ve východní části vybudovat jezírko.
I v současnosti toto místo „čvachtá“, takže věřím, že se nám tam
vodu podaří dlouhodobě udržet i v době sucha. Cesty jsou vyvedené
v mlatu, doplněné na severní straně o alej stromů. Celou plochu
parku doplňují lavičky, sedačky, lehátka, houpací sítě a podobně.

Městská varianta

Městská varianta umisťuje hřiště, hrací prvky, workout a parkour
do celé západní části, kterou aktivní prvky vyplňují. Ploch na sportování je zde výrazně více než v předchozí verzi. Střední část je
tvořena relaxační květnatou loukou, ale i trávníkem k posezení
a piknikům. Centrální prostor je již bez prolézaček, aby byla oddělena sportovní část parku a část určená k odpočinku. Ve východní
části, stejně jako v přírodní variantě, nechybí jezírko, které je navíc
doplněné o ohniště s grilem. Cestní síť je z většiny tvořena asfaltem.
Ten, na rozdíl od mlatu, umožňuje pohyb bruslařů a jiných vozítek,
které potřebují pevný podklad. Celý park doplňují aleje stromů,
drobný mobiliář a opalovací místa, stejně jako v předchozí variantě.
 Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D.,radní pro životní prostředí
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úhel pohledu

Přetlačování s developerem
aneb Jak se žije v Kašperské?
Začalo to kupodivu již někdy v devadesátých letech. V té době se pozemek pod průmyslovým
areálem v Kašperské, kde žijeme, zázračným administrativním zásahem změnil na kategorii
SV-F. I když to možná většině lidí nic neříká, je to něco, čemu dobře rozumí developeři. Znamená
to, kolik podlahové plochy, kterou pak prodávají, mohou na pozemek „nacpat“. Tehdy se tedy
stalo něco, co velmi zvýšilo hodnotu areálu a tím i zájem o něj. A současný developer neváhal
v projektu využít tuto kapacitu na 99,85 %.

M

y, jako lidé bydlící v Kašperské,
se do hry dostáváme v létě
2018, kdy se dozvídáme, že
na pozemku chce developer
Finep, v podobě dceřiné firmy Cocktail
Media, stavět nové sídliště, a že už požádal
o územní rozhodnutí (ÚR). Tehdy nás nevyděsilo, že se v naší blízkosti má NĚCO stavět (ono zastavět brownfield není zase tak
špatný nápad), ale JAK stavba má vypadat.

Co jsme měli za problém?

Tady se nevyhnu číslům. V naší ulici jsou
přízemní nebo maximálně jednopatrové
domky. Některé s okny přímo do ulice, jeden
metr nad zemí, a s výškou nepřevyšující 6 m.
Proti nim developer naplánoval stavbu pětipatrových domů, za nimiž měly být osmipatrové. Celý areál je umístěn na jihozápad,
takže lidem bydlícím v přízemních domcích
v zimě téměř zastíní slunce. Do těchto domů
chce Finep umístit 343 bytových jednotek
a naplánoval pro ně 374 parkovacích míst.
Neohlíží se na to, že počet nových obyvatel
bude téměř jedna desetina Prahy 22, a ani
ho nezajímá, že infrastruktura Uhříněvsi tohle není schopná pojmout a že ani nebude
stačit parkování.
Nemluvě o tom, že Finep rezignoval
na výškovou regulaci, která by měla právě
zabránit tomu, aby se v blízkosti malých
domečků stavěly takové „obludy“. A garáže,
jejichž podlaha je na úrovni ulice, „nelogickým“ návozem 0,8 metru hlíny kolem
domů administrativní kličkou prohlásil
za PODZEMNÍ, což mu umožnilo ušetřit
na nákladech pro „kopání v zemi“, a domy
tím navýšil o patro. To je jen výčet části problémů, které nás trápí, na víc zde nemám
prostor.
Ano, v rámci spravedlnosti je potřeba
říci, že by celý projekt mohl vypadat ještě mnohem hůř. A také, že se nás Finep
několikrát pokusil kontaktovat, abychom
našli společnou řeč. Ale to se, bohužel,
nepovedlo.
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Nejdříve jsme nevěděli, co máme dělat.
Začali jsme peticí, kdy jsme v září 2018
chtěli veřejné projednání na Zastupitelstvu
Prahy 22 a doufali v pomoc. Bývalá politická
reprezentace smetla vše ze stolu.
Napadlo mě tehdy obětovat vlastní peníze za výpisy z KN a zkusit objevit historii
pozemku:
•S
 tavby silnic a železnic, původní majitel,
jej prodává 19. 12. 2005 společnosti
Inter plus Praha s jednatelem
Jiřím Knotkem (bývalý místostarosta
Prahy 22 za Hnutí Pro Prahu)
za 35 100 000 Kč.
•S
 polečnost Knotek TZB s jednatelem
Jiřím Knotkem ho prodává společnosti
Conseq 15. 8. 2008 za 74 890 000 Kč.
• Společnost Conseq prodává pozemek
společnosti Coctail Media 23. 9. 2016
za 101 034 030,41 Kč.
Ponechávám to bez komentáře jen s tím, že
jsem při komunálních volbách potom zíral,
co si dovolili někteří politici na billboardy
napsat. Nezbylo nám tedy než zvolit standardní postup: s pomocí právníka sepsat
námitky v územním řízení, podat následně
odvolání a nechat se zastupovat v soudním
sporu, který očekáváme. Nesmírně důležité
bylo, že jsme vytvořili sousedskou skupinu,
která v tomto jedná ve shodě.
Přiznám se, že jsme v jednu chvíli spoléhali na Stavební úřad (SÚ) Prahy 22, kde
jsme doufali, že zajistí, aby stavba odpovídala všem zákonům a vyhláškám. To nás ale
brzo přešlo, protože nám v průběhu řízení
bránil přístupu do spisu, což uznal za neoprávněné i nadřízený orgán. Následně jsme
byli informováni tajemníkem úřadu, že pracovnice SÚ paní Máslová a paní Vinklářová
dostaly napomenutí.
Když nám potom zasvěcená osoba sdělila, že se často u některých úřadů píše ÚR
tak, že je dodá sám developer, neočekávali
jsme už vůbec nic.

K dnešnímu dni je situace taková, že
SÚ vydal ÚR, proti kterému jsme se odvolali, a čekáme na vyjádření magistrátu. Ale
protože víme, že i tam je pozice developera silná, bude pravděpodobně následovat
soud. To, že dokument třeba uvádí nějakým
měřidlem snadno ověřitelnou nepravdu,
že výška domů v ulici není nižší než 9 m,
už celé věci dává jen panoptikální nádech.
Je zde ještě jedna klíčová věc. Souhlas
MČ Praha 22, který je podle stavebního zákona nutný k vydání ÚR, byl podle našeho
názoru vydán bývalou politickou reprezentací v rozporu se zákonem. Zkuste si
tipnout, kdo je pod ním podepsán.
V téhle přetahované je velmi důležité, že
nyní i MČ Praha 22 pod novým vedením
podala odvolání proti současné podobě
projektu a je připravena se po jeho zamítnutí společně s námi soudit. Za tuto podporu
bych chtěl poděkovat.Takže doufám, že
na státní správu, která tento stav dopustila, bude směřovat více žalob. A možná se
ukáže, že někdo záměrně porušil zákon.

Co na závěr?

Finep nás obviňuje z toho, že bojkotujeme
jeho záměr, který zde chce „v dobré vůli“
postavit. Toto důrazně odmítám. Pouze se
snažíme, aby se v našem státě nestalo pravidlem porušování zákonů a Kašperská i celá
Uhříněves byla místem, kde se dá i v budoucnu dobře žít.
V Uhříněvsi,
25. 5. 2020

 Ing. Petr Kopecký,
obyvatel Kašperské ul.

studentská inspirace pro uhříněves
5. díl – Bydlení v ul. Semanského
V dnešním díle našeho cyklu Inspirace pro Uhříněves vás seznámíme se studií Barbory Rozálie
Strnadové, studentky ateliéru doc. Ing. Miroslava Cikána, která navrhuje na parcele mezi ulicemi
Semanského a Přátelství soubor mezonetových domů.

P

odobných parcel je v Uhříněvsi
více. Patří to k charakteru maloměsta, kde se vždy mísily malé činžovní domy, rodinné domy i čistě
venkovská zástavba. Dnes je nejčastějším
záměrem zaplnit takovouto volnou plochu co největší hmotou. Maximum malých
bytů za minimální náklady s ekonomicky
přijatelnou prodejní cenou. Vše tedy směřuje k rychlé, levné výstavbě a rychlému
následnému prodeji. Každá taková stavba
ale likviduje přirozenou pestrost maloměstského prostředí a posouvá kvalitu bydlení
k téměř sociálnímu.
Přitom při zachování hmotové členitosti, využití dvorků na malebné předzahrádky

a přemýšlením i o okolním veřejném prostoru lze na tom samém pozemku vybudovat
bydlení úplně jiných kvalit, které k pestrosti
prostředí naopak přispívá. Navržená stavba
je vlastně seskupením rodinných domků
do jednoho celku. Díky tomu se jich na malý
pozemek vejde relativně hodně, ale zároveň
si každý jednotlivý domek zachovává charakter a intimitu rodinného bydlení s malou
zahrádkou. K prostorové úspornosti návrhu
přispívá i jedna společná přístupová cesta
a jeden společný vjezd.
Výhodou je také možnost kombinovat
v takovémto malém „areálu“ rodinné bydlení v mezonetech připomínajících rodinné
domy s garsonkami a prostorem pro služby

v objektu směrem do ulice. Díky různým
velikostem bytů zde může najít domov
pestřejší skladba obyvatel. Přidané služby
(např. obchod nebo kavárna) nabídnou
něco i svému okolí a doplní celý areál o veřejnou a potřebnou funkci.
Jedná se o velmi zajímavý způsob bydlení na pomezí mezi rodinným domem
a bytovkou. Jsme přesvědčeni o tom, že by
takto koncipovaný styl bytové zástavby velmi prospěl mnohým lokalitám, a to nejen
v Uhříněvsi.
 Ivo Krátký, radní
Ing. arch. Jiří Hejda, městský architekt
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Ani velmi skromné celkové rozměry
pozemku nemusí nutně znamenat
absenci veřejného prostoru.

Každý z šesti
mezonetových domů
má vlastní zahrádku.
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Dům A
Mezonet se zahrádkou

B

C

A

BYTY
V komplexu se nachází šest mezonetových bytů, které se rozšiřují přes dvě podlaží a disponují
zahrádkou. Jsou určeny převážně rodinám s jedním nebo dvěma dětmi. Přízemí mezonetu je navrženo
jako jednolitý prostor s možností variací interiéru dle vlastní potřeby. V částech domů orientovaných
do předzahrádek a veřejného prostoru se nachází instalační pás s toaletou, kuchyní a schodištěm.
Prostorná místnost napojená na tento instalační pás je určena převážně k obývání a stolování. Nabízí
přímý vstup do soukromé zahrady, která je oddělena od veřejného prostoru.

Dům B
Mezonet se zahrádkou

Část horního patra je opět možné variovat, ať už jako rozsáhlejší chodbu s knihovnou a posezením, nebo
jako chodbu s uzavřeným šatním prostorem. Jeden z mezonetů, tentokrát bez zahrádky, je umístěn v bytě
nad kavárnou. Vedle kavárny se nachází bytový dům s třemi nad sebou umístěnými garsonkami, které
poskytují ideální prostor pro dva uživatele.
Mezonetové domy jsou přístupné z předzahrádek, které jsou společně s domy a zahradami vyvýšené nad
okolní terén prostranství, což jasně vymezuje hranici mezi polosoukromým a poloveřejným prostorem.
Ten zahrnuje mobiliář v podobě laviček, které lemují soukromější prostory.

 Autorka: Barbora Rozálie Strnadová pod vedením doc. Ing. arch. Miroslava Cikána, FA ČVUT

Dům C
Mezonetový byt nad kavárnou
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Zveme Vás do nově otevřené

Nabízíme komplexní veterinární péči
v moderně vybavené ordinaci na adrese:

Kutnohorská 129/28
Praha 10 - Dolní Měcholupy

tel.: 725 017 584
Prevence
Diagnostika

laboratorní, RTG, USG

Chirurgie

preventivní i akutní zákroky

www.miavet.cz
ORDINAČNÍ HODINY:

pondělí ǔ pátek:
8:30  12:00h 15:00  19:00h
8:
sobota  neděle:
9:00  12:00h

Spolek občanů Hájku

zve všechny malé i velké cyklisty na

ročník

Hájecké
cyklojízdy

START:
v 10 hodin před hospodou v Hájku
DATUM:
sobota 13. června 2020
TRASA:
11 km

V souvislosti s opatřeními proti koronaviru došlo ke změně
termínů výletů.

Hájek

Nové termíny:

Dubeč
Netluky
Hájek

Běžci vítáni!
V cíli losování o cyklodresy!
DĚTI HÁJKU
SPOLEK OBČANŮ HÁJKU

PRODEJ VÝLETŮ PRO SENIORY
S PODPOROU MČ PRAHA 22 ZNOVU
POKRAČUJE

www.deti-hajku.estranky.cz

23. 9. – Pošumaví (Chalupská a Jezerní slať, Kvilda, Antýgl,
Vydra, Čeňkova Pila)
14. 10. – Kuks, Braunův betlém, Miletín
4. 11. – Nelahozeves, Mělník, Stará Boleslav
2. 12. – Adventní Drážďany
Prodej všech čtyř výletů bude pokračovat v červnu každé úterý
od 8:00 do 9:00 hodin v OIC, Nové náměstí 1250.
Bližší informace při prodeji nebo na www.praha22.cz v sekci
Podpora seniorů a mezigenerační spolupráce/výlety.

inzerce

Zaměřujeme se na výuku
populární hudby a muzikál.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ

ŠKOLA LYRA
Praha 22 – Uhříněves, V Bytovkách 803, II. patro

VÁS ZVE K ZÁPISU
NA ŠKOLNÍ ROK 2020–2021
TENTOKRÁT Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA V KLIDU A BEZ STRESU
1. KOLO přijímacích zkoušek najdete na www.zusproarteviva.cz
nazpíváte nám písničku a pošlete na email zusprihlaska@email.cz
2. KOLO se uskuteční poslední týden v červnu standardním způsobem
v hlavní budově školy.
VYUČUJEME HUDEBNÍ OBOR:
KEYBOARD/KLÁVESY, DIGITÁLNÍ KLAVÍR, AKORDEON, FLÉTNY,
KLARINET, SAXOFON, DALŠÍ DECHOVÉ NÁSTROJE, KYTARY,
ELEKTRICKÁ KYTARA, BASKYTARA, ZPĚV,
POPULÁRNÍ ZPĚV A DALŠÍ

PŘÍPRAVNÁ
STUDIA
OD 5 LET

Bližší informace:
tel.: 241 713 925, 603 449 674
zakladniumeleckaskola@email.cz

www.zusproarteviva.eu

