
Zápis ze 4. schůzky komise pro Miškovice ze dne 21.5.2019 

 

Zúčastnění: Martin Slavík, Michal Motyčka, Jana Mádrová, Aleš Navrátil, Václav Kolář, Pavel Drlík, 
Roman Ulrich 

Omluveni: Michal Linhart 

Stálá přísedící: místostarostka MČ Soňa Černá 

 

1. Realizace FIT parku v ulici Svěceného by měla podle informací proběhnout na podzim tohoto 
roku. Komise se shodla na materiálu pro výrobu prvků - dřevo. Na žádost občanů by bylo 
vhodné použit jiné prvky, než ve FIT parku v Třeboradicích 

 
2. Byly opraveny chodníky v Miškovicích: 
- u místního obchodu s potravinami 
- chodník u křižovatky Polabská/Na Kačence 
- opraveny vyvrácené obrubníky 

 
3. Byla provedena instalace laviček na polní cestě K Hárunce 
 
4. V nejbližší době by měla začít revitalizace rybníka. Tato akce bude zahájena drenážními 

pracemi z důvodu častým zátopů ulice Polabská 
 
5. Komise navrhuje udělat studii na revitalizaci parčíku u staré hasičské zbrojnice 
 
6. Měření rychlosti v Miškovicích. Proběhla schůzka s vedoucí okrsku MP Praha 18 paní Ing. 

Barborou Konvičkovou. Této schůzky se zúčastnili Soňa Černá a Martin Slavík. Na schůzce 
jsme byli obeznámeni s možnostmi měření ze strany MP. Výsledkem je měření rychlosti od 
20.5.2019 - doba měření 14 dní. Výsledky měření nám budou po vyhodnocení zaslány. 
Debata - komise navrhuje nakoupit měřící zařízení, které změří rychlost a zároveň dokáže 
zaznamenat SPZ vozidla. 

7. Z ulice Polabská (zastávka autobusu Radonická) bude odstraněn zpomalovací práh a z důvodu 
bezpečnosti budou nainstalovány jiné prvky 

8. Debata k rozšíření úvozové cesty (ulice Tuháňská). MČ písemně vyzvala vlastníka skládky k 
úpravě zmiňované cesty, tzn. položení štěpky a zpevnění okrajů skládky 

9. Proběhne instalace značky zákazu vjezdu v ulici Svěceného (na konci panelové cesty směrem 
z Třeboradic) 

10. Komise upozorňuje na špatný stav stromů v parku podél Mratínského potoka. Nutno 
upozornit vlastníka pozemku na možná nebezpečí 

11. Debata k sekání trávy a blokovému čištění ulic. Problematika vysvětlena panem Ulrichem 
(zaměstnanec technické správy MČ). Komise navrhuje osázení vybraných ploch jetelem 
nachovým z důvodu zadržování vlhkosti atd. 



12. Dle info z radnice by mělo dojít k vysázení nových stromků v ulici Ke Ctěnicům.  Výběr 
vhodných stromů bude ponechán na příslušném odborníkovi. Tato akce by měla být 
financována z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy 

13. Komise navrhuje prozkoumání možností rozšíření parkovacích míst v ulici Na Kačence 
 
Návrh termínu pro další schůzku Komise pro Miškovice: 10.9.2019 v 18:30 hod. 

 
 

Zápis provedl Martin Slavík 


