
 

Městská část Praha – Čakovice 
KOMISE PRO SÍDLIŠTĚ 
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 

Zápis č. 1 z jednání Komise pro sídliště Rady městské části 

Datum jednání: 30. 1. 2019 
Místo jednání: Cukrovarská 1/23 
Začátek jednání: 19:30 
Konec jednání: 20:30 
Jednání řídil: Ing. Miloslav Krejčíček 
  
Počet přítomných členů: 6, komise usnášeníschopná 
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Miloslav Krejčíček 

Mgr. Otakar Duben 
MgA. Jana Anděličová 
Ing. Iveta Zeithamlová 
Ing. Jaroslav Černý 
Ing. Miroslav Zubina 

  
Omluveni: Gabriela Šroubková 

Jan Kadlec 
 

Hosté: Ing. Jiří Vintiška (starosta MČ) 
Ing. Kateřina Rosická (radní MČ) 

Počet stran: 4  
Zapsal: Miloslav Krejčíček, předseda komise 

 

Schválený program jednání: 

1. Představení členů komise 

2. Volba zapisovatele 

3. Volba místopředsedy komise 

4. Diskuze o programu komise na volební období + navázání na dosavadní činnost 

5. Slovo starosty Jiřího Vintišky a radní Kateřiny Rosické 

6. Stanovení pravidelnosti zasedání komise 

 

  



Jednání: 

 

1. Představení členů komise 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

Bez přijatých doporučení, námětů a stanovisek. 

 

 

2. Volba zapisovatele 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

Hlasování o zapisovateli 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Pro návrh: Krejčíček, Duben, Anděličová, Zeithamlová, Černý, Zubina 
Návrh byl přijat 

 

 

3. Volba místopředsedy komise 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

Rozprava: 

Členové komise navrhují MgA. Janu Anděličovou do funkce místopředsedkyně komise a případné 
zapisovatelky komise. MgA. Jana Anděličová nominaci přijímá a je jediným kandidátem na tuto 
funkci. 

Hlasování o kandidatuře MgA. Jany Anděličové na místopředsedkyni komise 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 
Pro návrh: Duben, Krejčíček, Zeithamlová, Černý, Zubina; zdržela se: Anděličová 
Návrh byl přijat 

 

 

4. Diskuze o programu komise na volební období + navázání na dosavadní činnost 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

 

 

 



Závěry: 

Vhodné odpadkové koše (horní sídliště) – bude financovat developer. Vybrat vhodné tipy, viz. 
Inspirace ze spodní části sídliště (odkaz: https://mestskymobiliar.cz/portfolio/kos-vincent/). 

 

Vypouštění splašků do mratínského potoka. Aktuálně v řešení včetně odboru životního prostředí. 
Při kontrole na místě bohužel již k vypouštění nedocházelo. Nyní je dohodnuto s paní K. Rosickou, 
aby ji veškerá komunikace byla zasílána (fotky, videa atp.), aby mohla neprodleně řešit. Radnice 
se uvědomuje vážnost celé situace, a proto žádá obyvatele o součinnost. (kontaktní e-mail: 
katerina.rosicka@cakovice.cz) 

Odstavené vraky v sídlišti – Došlo ke zlepšení oproti minulosti. Starosta informoval, že pokud víte, 
koho odstavený vůz s RZ je, tak je dobrého ho upozornit, aby situaci řešil, viz. odstavené dodávka 
na dolním sídlišti. Obecně platí, že pokud vozidlo nebrání provozu, tak nemůže být odstraněno. 

Odvodňovací kanál a jeho údržba – diskuze na téma obsluhy a údržby. Většina těchto 
odvodňovacích kanálů je na pozemcích MČ, a ta je bude udržovat. U zbylých, které jsou součástí 
bytových domů a patří jednotlivým SVJ je potřeba, aby si jednotlivé domy udržovaly samy. Kolega 
J. Černý navrhuje společnou správcovskou firmu jako při společné údržbě zeleně. 

Rozšíření stávajících kontejnerových stání na sídlišti (aktuální přehled na webu online: 
http://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html?districtCode=547310 ). 

Aktuální stav zeminy kolem bytových domů v horní části sídliště – některé části nemohou mít 
více zeminy, resp. jsou připraveny pro požární techniku. Další části kolem domu jsou o kontrole a 
diskuzi. Je možné argumentovat u developera nevyhovující stav dle norem, v tomto případě 
radnice nepřevezme po dokončení sídliště pozemky na sebe. Developer také přislíbil kopec na 
sáňkování. 



Parkování v sídlišti – parkování v sídlišti je dlouhodobé téma z důvodu nedostatečné kapacity 
parkovacích stání. Aktuálně je Městská policie tolerantní, ale na udání musí přijet a konat. Stává 
se, že špatně zaparkovaná auta zdokumentuje a následně viníkovi může přijít pokuta za více dní, 
je klasifikováno jako přestupek. 

 

Skatepark – zahájení nové sezóny 2019. 

 

5. Slovo starosty Jiřího Vintišky a radní Kateřiny Rosické 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

Předseda komise poděkoval starostovi Ing. Jiřímu Vintiškovi a radní K. Rosické a předal jim slovo. 

Rozprava: 

Kolegové informovali o dění na radnici a vyjádřili se k jednotlivým tématům. 

 

6. Stanovení pravidelnosti zasedání komise 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

Závěr: 

Byly navrženy následující dva termíny zasedání, a to 6.3.2019 a 3.4.2019 vždy od 19:30. 

 

 

V Praze dne 30. 1. 2019 Zapsal: Miloslav Krejčíček 
 

 

 

 


