
 

Městská část Praha – Čakovice 
KOMISE PRO SÍDLIŠTĚ 
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 

Zápis č. 5 z jednání Komise pro sídliště Rady městské části 

Datum jednání: 13. 11. 2019 
Místo jednání: Cukrovarská 1/23, Praha 9 
Začátek jednání: 19:30 
Konec jednání: 21:00 
Jednání řídil: Ing. Miloslav Krejčíček 
  
Počet přítomných členů: 7, komise usnášeníschopná 
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Miloslav Krejčíček 

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

  
Omluveni: Gabriela Šroubková 

 
Host: Mgr. Martin Střelec (radní MČ) 
Počet stran: 4 
Zapsal: Ing. Miloslav Krejčíček, předseda komise 

 

Schválený program jednání: 

1. Představení programu komise 

2. Volba zapisovatele 

3. Představení nového radního MČ, informace z radnice, konzultace témat 

 

  



Jednání: 

 

1. Představení programu komise 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

 

2. Volba zapisovatele 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

Hlasování o zapisovateli M. Krejčíček: 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
Návrh byl přijat 

 

3. Představení nového radního MČ, informace z radnice, konzultace témat  

Představení nového radního MČ  

Našeho jednání se zúčastnil nový pan radní: Mgr. Martin Střelec (ředitel ZŠ Čakovice), který má 
v gesci mimo jiné sídliště v MČ.  

Témata komise pro aktuální období. 

Níže uvedená témata byla představena panu radnímu M. Střelcovi a ten mezitím komisi zajistil 
odpovědi o stavu a případná řešení: 

Veřejné osvětlení v sídlišti: komise upozornila na připomínky občanů sídliště na rozdílné osvětlení. 
V nové části sídliště je osvětlení výrazně později a sídliště je tak část večera v úplné tmě. Zatímco 
starší část svítí.  
Odpověď: radní M. Střelec informoval komisi, že se již záležitost řeší a bude během několika dnů 
vyřešeno. Nejspíše jde o špatně nastavený časovač úseku veřejného osvětlení MČ. 
 
Oplocení fotbalového hřiště: komise dostala podnět na oplocení hřiště s umělým povrchem u 
konečné autobusu linky 136. 
Odpověď: objednáno, podepsaná smlouva. Realizace buď ještě na podzim, nebo nejpozději na jaře 
2020. 
 
Dřevěné lávky: komise zmínila doporučení Radě MČ a nyní chtěla informovat o stavu věci. 
Odpověď: v minulém týdnu Rada MČ odsouhlasila variantu dřevěných lávek (viz. jednání Komise 
pro sídliště – 2.zasedání ze dne 6.3.2019). 
 
Označení 20 km/h na cestě před retardérem (M. podvalové X Hakenova): komise doporučila 
označení před značkou obytná zóna namalováním na vozovku: připomenutí max. rychlosti 
v obytné zóně, a to 20 km/h. Zároveň by bylo vhodné opravit zpomalovací práh/retardér, protože 
nyní je ve stavu, kdy už neplní svou funkci. 



Odpověď: bude se realizovat; ověříme, zda již není pozdě vzhledem ke klimatickým podmínkám, 
případně nejpozději na jaře 2020 (gesce starosta Jiří Vintiška). 
 
Zničené zábradlí na můstku: jedná se o vyvrácené zábradlí po dopravní nehodě směrem 
k Baumitu. Vzhledem k bezpečnosti je urgentní.  
Odpověď pana radního: MČ opraví / termín co nejdříve, gesce radní M. Střelec (již opraveno – 
v době zápisu). 
 
Úřední deska: aktuální umístění v Schoellerově ulici je nevhodné. Komise doporučila změnu 
umístění. Například přesun ke konečné autobusu.  
Odpověď: MČ desku přemístí ke konečné 136, gesce radní Soňa Černá. 
 
Revize hřišť MČ: komise upozornila na stav dětských hřišť 
Odpověď pana Střelce: zjišťuji firmu a termíny revizí, potřeboval bych případné informace o 
závadách, výstup: budu informovat komisi. 
 
Lavičky: komise navrhuje umístění laviček v sídlišti. Například v prostoru u kruhového objezdu, 
kde jsou potraviny, cukrárna. Zamezilo by to i špatnému parkování. Napříč členy komise nebyla 
shoda na konkrétním místě. 
Odpověď pana Střelce: očekávám od komise počet, typ a přesné určení polohy (gesce radní M. 
Střelec). 
 
Zamezovací značení (lajna) na křižovatce M. Podvalové X Tryskovická: komise upozornila na 
dopravní značení – žlutou čáru, která zakazuje parkování a má zlepšit bezpečnost. Večer není čára 
vidět a řidiči ji ignorují a stále se v zakázaných místech stále parkuje. 
Odpověď: jiná varianta v tuto chvíli nebude řešena, případná značka by musela jít „do kolečka“ 
správního řízení, které by s největší pravděpodobností trvalo až do budoucího rozšíření 
Tryskovické o parkovací pruh. Rozšíření příští rok by situaci mělo řešit (gesce starosta J. Vintiška). 
 
Čistička odpadních vod : komisi zajímá, kdy bude ukončen provoz aktuální čističky odpadních vod 
a sídliště bude napojeno na pražskou kanalizaci. 
Odpověď: stále stejné informace na lince developer – PVS, nicméně konečně padl první konkrétní 
očekávaný termín - září 2020; není to nic závazného a nelze to samozřejmě garantovat, ale už 
máme alespoň nějaký konkrétní termín. 
 
Potenciální dům místo čističky: komisi zajímá informace, zda-li developer plánuje místo ČOV 
nějakou jinou stavbu, případně bytový dům. 
Odpověď pana Střelce: nulové informace, v současnosti o něm developer nemluví, o případné 
aktualizaci informací budu informovat komisi. 
 
Schůzka zástupců jednotlivých SVJ s MP a Policií ČR: komise byla informována o zájmu a možnosti 
společného setkání zástupců jednotlivých SVJ se zástupci Městské Policie. Je potřeba informovat 
a svolat schůzku například na leden 2020 (místo asi Čakovický zámek). Jednalo by se o komunikaci 
ohledně bezpečnosti, prevenci proti krádežím a dalších vhodných tématech. 
Reakce pana Střelce: očekávám od komise návrh termínů, realizace začátek 2020 (gesce radní M. 
Střelec) 
 



Nové kontejnerové hnízdo + kontejnery na bioodpad a oleje: členové komise diskutovali nad 
místy pro rozšíření míst kontejnerů a doplnění kontejnerů na bioodpad. Ve staré části sídliště 
například na jižním konci ulice Marty Krásové. 
Odpověď pana Střelce: domluven záměr určit celkovou strategii a koncepci MČ k odpadovému 
hospodářství / já a Soňa Černá podpoříme třídění tohoto druhu odpadu (gesce radní S. Černá) 
 
 
Odpadkové koše: komise připomíná Radě MČ umístění odpadkových košů v nové části sídliště, viz. 
2. jednání Komise pro sídliště ze dne 6.3.2019. 
Odpověď: zajistí MČ, uhradí developer, proběhne ještě ověření souladu s technickou správou - 
máme po MČ velké množství typů, tak aby vybraný typ nekomplikoval sběr odpadu (gesce radní 
M. Střelec a starosta J. Vintiška, termín co nejdříve). 
 

Závěr: 

Příští zasedání komise bude po novém roce. 

 

V Praze dne 24. 11. 2019 Zapsal: Miloslav Krejčíček 
 


