
 

Městská část Praha – Čakovice 
KOMISE PRO SÍDLIŠTĚ 
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 

Zápis č. 6 z jednání Komise pro sídliště Rady městské části 

Datum jednání: 02. 09. 2020 
Místo jednání: U dvou koček, Bermanova 1000/14, Praha 9 
Začátek jednání: 19:00 
Konec jednání: 20:00 
Jednání řídil: Ing. Miloslav Krejčíček 
  
Počet přítomných členů: 6, komise usnášeníschopná 
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Miloslav Krejčíček 

Mgr. Otakar Duben 
Ing. Miroslav Zubina 
MgA. Jana Anděličová 
Ing. Iveta Zeithamlová 
Mgr. Gabriela Šroubková 
 

  
Omluveni: Ing. Jaroslav Černý 

Jan Kadlec 
 

Host: Ing. Michal Seidl (zastupitel MČ) 
Počet stran: 4 
Zapsal: Ing. Miloslav Krejčíček, předseda komise 

 

Schválený program jednání: 

1. Představení programu komise 

2. Volba zapisovatele 

3. Co se povedlo (témata z předchozích jednání) 

4. Nová témata k řešení, podněty ze sídliště 

5. Ostatní 

 

  



Jednání: 

 

1. Představení programu komise 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

 

2. Volba zapisovatele 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

Hlasování o zapisovateli M. Krejčíček: 

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

 
Návrh byl přijat 

 

3. Co se povedlo 

Komise se osobně setkala po delší odmlce vzhledem k aktuální situaci, epidemie COVID-19. Na 
setkání proběhlo vyhodnocení předchozích témat z minulých jednání a doporučení. 

Dopravní značení v sídlišti 

Grafické upozornění před vjezdem do obytné zóny na vozovce (max. rychlost 20, ul. Marie 
Podvalové v blízkosti autobusové zastávky). 

Parkovací místa 

Byla rozšířena ul. Marie Podvalové (při vzejdu do sídliště). Byla zde i varianta rozšíření ul. Šircova. 
Zároveň nyní probíhají dokončovací práce v rozšíření ul. Tryskovická a nyní aktuálně potvrzeno 
developerem Natland Real Estate vybudování dalších 13 nových míst u nové budovy Semikráska. 

Odpadkové koše v sídlišti 

Po 2 letech jednání bylo realizováno. Koše byly rozmístěny dle komunikace Komise pro sídliště a 
radou MČ Praha Čakovice. 

Oprava dřevěných můstků 

Komise doporučila opravu – ve variantě „dřevo“. Nyní se dokončuje a bude předávat. Zároveň byl 
podnět na úpravu nájezdů na můstky a v návaznosti na komunikaci s panem starou Jiřím Vintiškou 
bude dopracováno. 

Oplocení fotbalového hřiště s umělým povrchem 

Realizováno dle zadání. Děkujeme za spolupráci s p. M. Střelcem. 

 



 

Bezpečnostní schůzka zástupců SVJ a MP a Policie ČR 

Setkání proběhlo v 06/2020 po záštitou Komise pro sídliště (p. Krejčíček) a rady MČ Praha Čakovice 
(p. Střelec). Na tomto setkání se řešila kriminalita v sídlišti a zabezpečení jednotlivých domů. Na 
toto setkání navazuje další setkání na podzim 2020 ohledně zabezpečení a prevence. 

Kanalizace – čištění (ul. Bermanova, kruhový objezd) 

Téma srpna 2020 bylo zatopení kruhového objezdu v sídlišti. Toto zatopení nebylo poprvé. Při 
prudkých a silných deštích nastala situace opakovaně. Vlastník komunikace je společnost Natland 
Real Estate (developer). Po komunikaci s p. Krejčíčkem bylo domluveno vyčištění kanalizace od 
VaK Zápy (proběhlo). 

 

4. Nová témata k řešení, podněty ze sídliště 

Předávka pozemků od developera na MČ Praha Čakovice 

Komise doporučuje konzultaci stavu kanalizace s odborem Životního prostředí a zároveň kontrolu 
projektové dokumentace se Stavebním odborem Praha Letňany. Případně vystavení posudku, zda 
kanalizace odpovídá všem normám, aby v budoucnu nevznikly další náklady spojené s případnými 
úpravami kanalizace (především v ul. Bermanova, kruhový objezd). 

Příjezdová cesta do sídliště kolem Baumitu 

Host na jednání Komise pro sídliště byl zastupitel p. M. Seidl, který upozornil, že SŽDC plánuje na 
přejezd doplnit další zabezpečení, a to závory. To povede k lepší bezpečnosti a možná i vyššímu 
využití komunikace. Bylo by vhodné její rozšíření kolem teplovodu (komunikace s Pražskou 
teplárenskou). Komunikováno s p. Jiřím Vintiškou, který problematiku řeší. 

Vlečka – vlaková stanice Praha Čakovice – U zámeckého parku 

Host p. Seidl informoval komisi o aktuální stavu plánovaného propojení vlaku (vlečka) až k sídlišti. 
V minulosti již komunikováno s p. starostou. Aktuálně jsou připraveny peníze z Magistrátu hl. m. 
Prahy na upravení přejezdu a vykoupení pozemků. 

Dětská hřiště v sídlišti 

Komise doporučuje Radě MČ se zaměřit na kultivaci, údržbu, bezpečnost a servis těchto hřišť. 
Některé prvky jsou ve stavu nevyhovujícím. Servis probíhá pravidelně, ale celkově hřiště v sídlišti 
chátrají. 

Psí loučka 

Komise v rámci diskuze pochválila dosavadní využití Skate parku a doporučuje diskuzi o stávající 
psí loučce. V současné době je méně využívané a možná by stálo vzít v úvahu rozšíření stávajícího 
hřiště pro mládež. Např. pro kola. Psí loučka by mohla vzniknout na jiném klidnějším místě. 
Aktuální informace od pejskařů je, že loučka je v zanedbaném stavu a díky zvýšené hlučnosti není 
tolik využívaná. 

 



5. Ostatní 
 
Komise navrhuje připravit akci pro rodiny s dětmi v sídlišti. Např. drakiáda. 

 

V Praze dne 10. 09. 2020 Zapsal: Miloslav Krejčíček 
 


