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aneb zeptejte se na to, co vás zajímá, možná 
to bude zajímat i vaše spoluobčany. Dívejte 
se tedy, prosím, kolem sebe otevřenýma očima 
a ptejte se … bude vám odpovězeno.

O T Á Z K Y  A  O D P O V Ě D I

U NÁS V ČAKOVICÍCHU NÁS V ČAKOVICÍCH

Pokračování na straně 2

Tak to konečně přišlo! Jako v tom 
otřepaném vtipu. Tolik sněhu najednou už 
dlouho nepamatujeme. A do toho novela 
zákona o pozemních komunikacích, která 
přenáší starost o chodníky z majitelů při-
lehlých nemovitostí na obce. 

Čakovice sice nejsou obcí, tou je Praha, 
ale i jako městská část hlavního města Pra-
hy mají Čakovice povinnost se o chodníky 
starat. A tak se již na podzim schválil plán 
čistění komunikací, které jsou ve správě 
městské části a také chodníků. Protože 
ale kapacita technické správy nestačí (jak 
technikou, tak i personálně) na všechna tři 
katastrální území (Čakovice, Miškovice, Tře-
boradice) uzavřely se i smlouvy s firmami, 
které by měly s úklidem vypomáhat. 

A teď to tedy přišlo! Říká se, že lidské 
charaktery prověří krizová situace. Je jasné, 
že všechny ulice a chodníky nemohou být 
uklizeny naráz. A tak občané, kteří si vždy 
uklízeli chodníku kolem svého domu, bez 
ohledu, zda jim to přikazoval zákon, tento-
krát znovu vyšli s hrably a košťaty a „své“ 
chodníky si začali uklízet sami. A to přes 

skutečnost, že už jim to nikdo a nic nenaři-
zuje. Prostě jim to přišlo normální. Někteří 
si dokonce uvědomili i skutečnost, že to, co 
obec či městská část ušetří na úklidu sněhu, 
se jim možná vrátí v jiné formě. 

Na druhou stranu se našli i zlomyslní 
škarohlídi, kteří již v sobotu ráno v deset 
hodin dopoledne, kdy v tzv. obytných uli-
cích byl vyčištěn jeden jízdní pruh, častovali 
radniční funkcionáře škodolibými  poznám-
kami typu: „To se Vám to nějak nevede, co?“ 
Dlužno říci, že tento škarohlíd si vyčistil jen 
vjezd pro svoje autíčko, zatímco všichni 
sousedé v okolí celé chodníky. A to někteří 
mají chodníky o délce kolem osmdesáti, sta 
metrů. Klobouk dolů!      

Jako balzám na škodolibé poznámky 
ale zapůsobili miškovičtí hasiči. Několik 
z nich vzalo lopaty a pomáhalo uklízet sníh 
před domy, kde buď nebyli majitelé domu, 
nebo pro svůj věk a zdravotní stav uklízet 
nemohli anebo tam, kde majitelé čekali, 
až jim to uklidí městská část.

V pondělí 11. ledna jsem v ranních zprá-
vách zaslechl, že jen za víkend vynaložila 
Praha na úklid sněhu přes dvacet milionů 
korun. Nemyslíte, že by se tyto peníze daly 
využít účelněji? Vím, že řada lidí se mnou 
souhlasit nebude. Ale mám za to, že obec 
či městská část je společenstvím obyva-
tel, kteří tam žijí, a že soudržnost a vztah 
k bydlišti by se mohl prokazovat i tím staro-
českým úslovím o tom, že by si každý měl 
zametat před svým vlastním prahem tak, 
jak to při sněhové kalamitě vyjádřila většina 
(nejen) miškovických obyvatel.           

JUDr. M. Krištof, zástupce starostky  

Zima je tady, sníh pokryl ČakoviceZima je tady, sníh pokryl Čakovice

Jak to bude s prodejem bytů v ná-
stavbách U Párníků? Budou mít čako-
vičtí občané přednost? 

Co bude znamenat prodej nových 
bytů pro stávající nájemníky?

Zastupitelstvo naší městské části 
v prosinci dalo de-
finitivně zelenou 
prodeji budoucích 
bytových jedno-
tek, které vzniknou 
v nástavbách nad 
domy U Párníků 
695-6 a 697-8. Zá-
roveň stanovi lo 
i prodejní cenu za 1 m2 budoucího bytu, 
systém výpočtu ceny společných prostor 
a přiměřené části zastavěného pozemku. 
Určitě budeme rádi, když se zájemci 
o koupi nových bytů budou „rekrutovat“ 
z čakovických občanů. 

Je to výhodné pro obě strany. Noví 
obyvatelé budou vědět, kam se stěhují, 
a my budeme znát své budoucí partnery. 
Nicméně jakékoliv omezení z titulu místa 
trvalého bydliště si jako veřejnoprávní 
subjekt nemůžeme dovolit. Prodej bude 
mít na starosti smluvně zajištěná realitní 
kancelář, která má zkušenosti s prode-
jem bytů, a já věřím, že jednání povede 
tak, abychom byli spokojení všichni. Jak 
budoucí kupující, tak i obec jako investor 
a majitel zbývající  části domu. 

Pro stávající nájemníky v těchto 
nemovitostech se, kromě určitého nepo-
hodlí v souvislosti s rekonstrukcí jejich 
bytů, nezmění nic. Vzhledem k tomu, že  
si necháváme v majetku stávající část 
domu, budou i nadále našimi nájemníky 
se stejnými právy a povinnostmi jako 
ve všech ostatních nájemních bytech. 

Čas zápisů dětí je tady Platit poplatky včas se vyplatí
Podrobnosti čtěte na straně 3Kdy a kam, to se dozvíte na stranách 3 a 4
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ Dokončení ze strany 1

Otázky a odpovědiOtázky a odpovědi
Prodej by se měl rozběhnout v prvním čtvrtletí letošního 

roku a pokud vše půjde hladce, tak o prázdninách by mohla 
začít stavba. 

Věřím, že na konci letošního roku, až bude jak rekonstrukce, 
tak nástavba hotova, přibude do Čakovic pár spokojených rodin 
a stávající nájemníci se budou radovat ze skoro „nových“ bytů.

Alena Samková, starostka

V příštím roce bude už tento pohled na domy v ulici U Párníků minulostí. 
Nástavby navíc tyto nemovitosti zhodnotí.

Foto Archiv ÚMČ

Na 83. a 84. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice projednala 
40 bodů, ke kterým přijala usnesení. Mimo jiné rada:

projednala a schválila 
- návrhy na uzavření smluv o budoucích smlouvách darovacích 

na pozemky parcel. č. 479/8, 479/13, 479/16 a 521/2 v k. ú. 
Třeboradice s budoucími dárci panem K. H. a společností 
Lamar, s. r. o.

- návrh mandátní smlouvy s firmou Joannes, s. r. o., na plnění 
povinností provozovatele vlečky, která je v majetku MČ

- návrh smlouvy o dílo na realizaci díla Stavební úpravy nebyto-
vého prostoru Cukrovarská 38 pro potřeby městské policie

- návrh dohody o poskytnutí příspěvku na zlepšení dopravní 
obslužnosti od spol. GIP Schoellerova, s. r. o.

- návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění úklidu ve sportov-
ních zařízeních MČ se spol. Konsorcium Duha

schválila 
- návrh na rozšíření provozní doby místní knihovny v čakovic-

kém zámku o jeden den v týdnu – středu, s výpůjční dobou 
od 13 do 20 hodin

- novelu organizačního řádu Úřadu městské části Praha – Ča-
kovice a navýšení stavu zaměstnanců o dva zaměstnance 
do odboru technické správy a investičního referenta do kan-
celáře vedení úřadu

- zrušení detašovaného pracoviště humanitního odboru ÚMČ 
Praha 18 na adrese Cukrovarská 52, z důvodu velmi malého 
využití občany naší městské části a z toho plynoucí organi-
zační a ekonomické nevýhodnosti

- termíny zasedání rady a zastupitelstva MČ Praha-Čakovice 
v 1. pololetí roku 2010:

 rada MČ: 11. ledna, 25. ledna, 8. února, 22. února, 8. března, 
22. března, 12. dubna, 26. dubna, 10. května, 24. května, 
7. června, 21. června

 zastupitelstvo MČ: 17. února, 21. dubna, 23. června
projednala
- a přijala usnesení k několika žádostem o povolení vstupu 

na pozemky, vybudování příjezdu na pozemek, souhlas 
se stavební dokumentací apod. 

Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy a k na-
hlédnutí na Úřadu MČ a umístěny na internetových stránkách 
www.cakovice.cz

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

Zveme vás na 19. zasedání zastupitelstva 
MČ Praha – Čakovice 

které se bude konat  ve středu
17. února 2010, v 18 hodin
v sále čakovického zámku

Cukrovarská 1, Praha – Čakovice

Program zasedání bude zveřejněn na úřední 
desce, informačních deskách a na elektronic-
ké úřední desce min. týden před zasedáním.

Uživatelé dvou nájemních Uživatelé dvou nájemních 
bytů mají na krku exekucibytů mají na krku exekuci

Výpověď, žaloba, exekuce – takové vyhlídky čekají všechny 
uživatele v obecních bytech spravovaných městskou částí, pokud 
budou porušovat nájemní smlouvu, kterou podepsali. V ní se totiž 
zavázali, že budou řádně a včas platit nájem a služby. Jak nám po-
tvrdila Jana Přibylová, vedoucí bytového odboru, dlužníků sice moc 
nepřibývá, ale to jen díky opatřením, které si pro tyto případy stanovi-
la čakovická radnice. Radní se místními neplatiči totiž zabývají každé 
čtvrtletí. Jen proto se dluhy spojené s bydlením pohybují „pouze“ 
okolo půl milionu korun. Jak uvedla starostka Alena Samková, jde 
většinou o staré, obtížně vymahatelné dluhy, kdy dlužníci už byt 
vyklidili a městská část jej mohla přidělit čekajícím žadatelům. 

Mnozí možná ještě žijí v domnění, že o výpovědi z bytu může 
rozhodnout jen soud. To se však velmi mýlí. Verdikt mohou vynést 
i členové rady městské části. Mají k tomu oporu v Občanském 
zákoníku. „K podání výpovědi i bez přivolení soudu může prona-
jímatel přistoupit již v okamžiku, kdy nájemce nezaplatil nájemné 
a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpo-
vídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu,“ cituje Jana Přibylová znění pří-
slušného paragrafu zákoníku. V současnosti mají uživatelé dvou 
bytů výpověď, na nájemníky ve stejném počtu bytů byla podána 
žaloba a uživatelé dvou bytů mají na krku dokonce i exekuci.

Nájemné v bytech není nikterak závratné. Nyní se však v 373 
bytech spravovaných čakovickou radnicí výše nájemného může 
lišit. Například záleží na tom, kdy uživatel uzavřel nájemní smlou-
vu, v jakém stavu byt převzal, s jakým vybavením a za jakých pod-
mínek. „Postupně by se základní výše nájemného měla přibližně 
do dvou let sjednotit,“ uvedla Jana Přibylová. Jen pro představu, 
základní nájemné bytu o velikosti 58 m2 se nyní pohybuje kolem 
4 tisíc korun. (šv)



U NÁS V ČAKOVICÍCH • leden 2010 strana 3

Snad všichni už vědí, že služba Czech 
POINT, jejíž kontaktní místo je i v podatel-
ně čakovické radnice, šetří občanům čas. 
Nemusejí tak pro výpisy z různých rejstříků 
a registrů obíhat několik úřadů, vše vyřídí při 
jednom. Mohou zde získat výpis z katastru 

nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis 
ze živnostenského rejstříku a z obchodní-
ho rejstříku, výpis z insolventního rejstříku, 
výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis 
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
a registraci a vydání přístupových údajů 

a další z registru účastníků provozu mo-
dulu autovraků ISOH. Pokud chcete žádat 
o některý z uvedených dokumentů, není to 
zadarmo. Co musíte při žádosti předložit, 
kolik zaplatíte u vybraných výpisů a další 
informace najdete na www.cakovice.cz 
v sekci Úřad městské části – Informační 
středisko. Jen těchto služeb v uplynulém 
roce využilo přes 700 zájemců.

Czech POINT ale nenabízí jen uvedené 
výpisy, ale také zřízení datové schránky, 
změny přístupových hesel a další služby 
agendy datových schránek.

„Pracoviště je otevřeno denně v pro-
vozní době úřadu a budete obslouženi 
ihned,“ zdůraznila tajemnice úřadu Milena 
Pekařová s tím, že se tak můžete vyhnout 
čekání ve frontách, které se někdy tvoří 
u přepážek České pošty. (šv) 

Zaplaťte za své miláčky včas, vyhnete se pokutěZaplaťte za své miláčky včas, vyhnete se pokutě
Do konce března musí majitelé psů na území městské části 

zaplatit poplatek ze psů. Pokud tak učiní v tomto termínu, vyhnou 
se sankcím, které jim může vyměřit úřad městské části, a to ve výši 
až trojnásobku běžného poplatku. „V poslední době se nám stá-
vá, že si majitelé psů dávají načas a tento místní poplatek uhradí 
až v závěru roku. Připomínám, že zaplatit do 31. března je jejich 
povinností, kterou jim ukládá vyhláška hl. m. Prahy,“ upozorňuje 
Jana Černá, která má evidenci a výběr zmíněných poplatků za ča-
kovickou radnici na starosti.

Místní poplatek ze psů rodinný rozpočet nijak dramaticky nezatíží. 
Jeho výše je rozdílná pro důchodce (200 Kč/rok) a majitele psů bydlící 
v rodinném domku (300 Kč/rok) či v bytě (1500 Kč/rok). Vstřícný krok 
udělala radnice pro ty, kteří chtějí dostát svým povinnostem, ale na-
příklad jednorázový výdaj 1500 Kč je pro jejich domácí rozpočet přece 
jen velký. „Pokud je poplatek vyšší než 600 korun, mohou jej občané 
zaplatit ve dvou stejných splátkách. První musí zaplatit do konce 
března, druhou splátku nejpozději do konce srpna,“ říká úřednice. 
Vybrané peníze jsou pak v průběhu roku vynaloženy zpět k užitku 

pejskařů. Čtvrtina jde sice do magistrátní pokladny, ale ze zbylých 
prostředků, které zůstávají v Čakovicích, je hrazen úklid znečištěných 
veřejných prostranství, umístění a vysypávání košů na psí výkaly nebo 
jejich doplňování sáčky.  

To, že má psa, musí jeho majitel oznámit úřadu do 15 dnů. Zjed-
nodušeně řečeno, na radnici musí vědět o každém psovi starším tří 
měsíců žijícím na území Čakovic, Miškovic nebo Třeboradic. Pokud 
se některý majitel bude snažit této povinnosti vyhnout a bude při 
namátkové kontrole odhalen, mohl by se dočkat nemalé pokuty. 

Další povinností majitele čtyřnohého miláčka je označení zvířete. 
„Každý pes starší šesti měsíců musí mít čip nebo tetování,“ uvedla 
dále Jana Černá. Takto označený pes je zároveň veden i v magistrát-
ním registru chovatelů psů, kam se musí přihlásit do 30 dnů od doby 
čipování nebo tetování zvířete. I když čipování není úplně levná zále-
žitost, vyplatí se. „Po dobu dvou let od zapsání do pražského registru 
chovatelů psů jsou majitelé zvýhodněni při placení místního poplatku, 
a to částkou až 350 korun za rok, tedy maximálně 700 korun,“ doplnila 
Jana Černá. (šv)

Nestůjte zbytečně ve frontě, když u nás nemusíteNestůjte zbytečně ve frontě, když u nás nemusíte

Provozní doba podatelny úřadu:
Pondělí 8 až 18 hodin
Úterý a čtvrtek 8 až 16 hodin
Středa 8 až 17 hodin
Pátek 8 až 12 hodin

V podatelně úřadu bude vaše žádost vyřízena bez dlouhého čekání.                 Foto Šárka Vlčková

Dětí v předškolním věku je více než 
dost, kapacity mateřských škol na území 
městské části jsou ale omezené. Kromě 
kapacitních důvodů brání plošnému přijetí 
dětí i pravidla určená zřizovatelem, tedy 
čakovickou radnicí. Jejich hlavním kritériem 
je to, že dítě musí být přihlášeno k trvalému 
pobytu v Čakovicích, Miškovicích nebo 
Třeboradicích. 

Zápis dětí proběhne 23. a 24. února 
ve všech třech školkách. Vyplněné přihláš-

ky musí rodiče odevzdat zpět vedení pří-
slušné školky do 5. března.

Do MŠ Čakovice I v Něvské ulici nyní 
chodí 60 předškoláků. Podle ředitelky 
Blanky Jelínkové by tedy mohli od září  
přijmout okolo 55 dětí. A jaké má Blanka 
Jelínková zkušenosti s nově příchozími? 
„Podle mého názoru jsou stále méně sa-
mostatnější.“ V MŠ Čakovice II, tedy v Tře-
boradicích a Miškovicích, očekává ředitelka 
Hana Králová také zhruba 55 nových dětí. 

„Přesný počet přijatých dětí budeme znát 
někdy v květnu. Do té doby mají totiž rodiče 
předškoláků čas se rozmyslet, jestli požádají 
o odklad školní docházky.“ Největší rozdíl 
mezi počtem odchozích a nově příchozích 
dětí bude patrný v MŠ Čakovice III, která 
sídlí v takzvaném Čtyřlístku. Tam nyní mají 
24 předškoláků, ale protože se zde otevře 
jedna nová třída, předpokládá ředitelka Lud-
mila Vargová, že bude moci přijmout až čtyři 
desítky nových dětí starších 3 let.         (šv)

Dostat dítě do školky nebude vůbec jednoduchéDostat dítě do školky nebude vůbec jednoduché
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Tradiční předvánoční setkání seniorů 
se letos skutečně povedlo. Na více než 
stovku čakovických, miškovických a třebo-
radických seniorů, kteří vážili cestu do sálu 
SOŚ a SOU, čekalo milé překvapení. 

Pokrmem pro duši byl příjemný pro-
gram v podání dua vynikajících hudebníků, 
kteří si říkají Plzeňští Pepíci, a s pořadem 
„Za vesnickými muzikanty“ zavítali do Ča-
kovic. Staré i novější české písničky si 
s chutí zazpívali nejen senioři, ale občas 
potají i obsluhující žáci. Zároveň jsme 

se dozvěděli leccos o autorech písní 
i o zákulisí „šoubyznysu“. Pokrmem pro 
tělo bylo výborné občerstvení z kuchyně 
hostitelské školy a překvapení na konec. 
Díky sponzorskému příspěvku Pražské tep-
lárenské, a. s., si každý ze seniorů domů 
odnesl dárek v podobě sladkého pokušení 
a bylinného likéru. 

Děkovný dopis od seniorů byl pro trio 
dam zaštiťujících celou akci (paní starostku 
a paní ředitelky ZUŠ i SOŠ a SOU) velmi 
příjemnou tečkou uplynulého roku.   (red)

Plzeňští Pepíci rozezpívali a potěšili snad každéhoPlzeňští Pepíci rozezpívali a potěšili snad každého

Sál SOŠ a SOU v Čakovicích byl zaplněn 
do posledního místečka a kdo přišel, rozhodně 
nelitoval. Všichni se totiž náramně bavili.

ČAKOVICKÉ ZRCADLO

Sníh si pochvalují především děti. Zámecký park se v těchto lednových dnech ukázal jako ideální 
místo na bobování.  Foto Šárka Vlčková

Než pokácíte strom, je dobré vědět, 
že jeho poražení předchází komunikace 
s úřady. Když chcete pokácet strom, mu-
síte ve většině případů o to nejprve požá-
dat odbor životního prostředí čakovické 
radnice. Teprve až úřad vydá rozhodnutí 
o povolení kácení dřevin, můžete se dát 
do práce. Výjimkou jsou případy, kdy chce-
te kácet z pěstebních důvodů, což se týká 
nejvíce ovocných stromů, nebo když mu-
síte porazit strom z havarijních důvodů, 
protože by mohl ohrozit majetek nebo 
osoby. Při kácení z pěstebních důvodů platí 
lhůta 15 dnů před započetím této činnosti. 
Pokud se během této doby příslušný úřad 
neozve, že nemůžete stromy porazit nebo 
jen část původně zamýšleného počtu, mů-
žete brát toto mlčení jako souhlas. Kácení 
z havarijních důvodů lze oznámit až doda-
tečně, ale i zde platí 15denní lhůta.

Do prosince loňského roku jste podle 
zákona o ochraně přírody museli svůj 
záměr o kácení z pěstebních nebo hava-
rijních důvodů oznámit odboru životního 
prostředí čakovické radnice. Nyní máte 
tuto oznamovací povinnost vůči magistrátu. 
„Chtěli bychom však občany požádat, aby 
nám kopii oznámení zaslanou na magistrát 
dali rovněž na vědomí, a to třeba i elek-
tronickou poštou,“ řekla vedoucí odboru 
životního prostředí Lucie Zemanová. Dů-
vod je prozaický. Omezí se tím zbytečné 
papírování. Pokud by se totiž na čako-
vickém úřadě některý občan dotazoval, 
zda například jeho soused kácí stromy 
na své zahradě oprávněně, musí úředník 
tento podnět vždy prošetřit. Pokud bude 
mít již kopii oznámení, bude moci tazateli 
obratem odpovědět. Když ji mít nebude, 
musí se úředník sám dotazovat na odboru 

ochrany prostředí pražského magistrátu 
a tazatel si musí na odpověď počkat, než 
si oba úřady vše mezi sebou přepošlou. 
Jakmile úřad městské části zjistí, že došlo 
ke kácení bez povolení, může vyměřit 
občanu pokutu až 20 tisíc korun. Pokud 
by šlo o právnickou osobu, je sankce sa-
mozřejmě vyšší. 

„Další změnou v zákoně o ochraně 
přírody a krajiny je skutečnost, že dříve 
nemusely kácení oznamovat jen fyzické 
osoby v případě, že šlo o dřevinu, jejíž 
kmen ve výšce 130 centimetrů nad zemí 
nedosahoval obvodu 80 centimetrů. Nyní 
toto nemusejí oznamovat ani právnické 
osoby,“ dodala Zemanová. (šv)

Až budete kácet stromy, dejte to vědět úřadůmAž budete kácet stromy, dejte to vědět úřadům

Zápis prvňáčků Zápis prvňáčků 
do ZŠ v Čakovicích do ZŠ v Čakovicích 

Ve dnech 1. a 2. února proběhne zápis 
dětí do 1. ročníku zdejší Základní školy 
Dr. Edvarda Beneše. První den, 1. 2., budou 
zapisovány pouze děti, které svým trvalým 
bydlištěm spadají do zdejší školy, tedy děti 
z Čakovic, Miškovic a Třeboradic. Druhý 
den, 2. 2., budou zapisovány ostatní děti.

Děti s místem trvalého pobytu mimo 
Městskou část Praha – Čakovice budou 
přijímány na doplnění kapacity podle 
daných kritérií. Prioritně se přijímají děti 
zaměstnanců škol zřizovaných MČ Praha 
– Čakovice, případně děti, jejichž rodič 
pracuje ve školství, zdravotnictví, veřejné 
správě či v sociálních službách, eventuálně 
děti, jejichž starší sourozenci již základní 
školu navštěvují.

V příštím školním roce počítáme s otevře-
ním čtyř 1. tříd s maximálním celkovým po-
čtem 100 dětí. Zápis se bude konat v 1. patře 
staré budovy, v pondělí i v úterý od 14.00 
do 18.00 hodin. Přineste prosím s sebou 
rodný list dítěte a občanský průkaz.

Na všechny budoucí prvňáčky se těší 
vedení školy a paní učitelky I. stupně.
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každý čtvrtek - 14:00 – 18:00 hod.

Praha 9 – Čakovice, Oderská ulice

developer

www.rezidenceviva.cz 224 934 680 221 511 160
prodejce prodejce

162 bytových jednotek3 cihlové dvojdomy / výtahygaráže + sklepní kóje v ceně bytu
1+kk – 4+kk / 39 – 100 m2
ceny od 39 000 Kč/m2
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Kácení a řez vzrostlých stromů, rizikové 
kácení stromolezeckou technikou. 
Tel.: 606 527 091
e-mail: arborista@centrum.cz

Pronajmu garáž v novostavbě CANA-
BA, u l ice Ke Stadionu,  Čakovi -
ce. Cena 1000 Kč za měsíc. Volejte 
606 643 283.

Dne 15. 1 .2010 jsem ztratila fotoaparát 
Olympus, pravděpodobně v Čakovicích, 
příp. bus 158 směr Miškovice. Karta ob-
sahovala převážně snímky dítěte, které 
jsou pro mne nenahraditelné. PROSÍM 
případného nálezce o jeho odevzdání 
na informacích MČ Čakovice. NÁLEZCE 
ČEKÁ ODMĚNA. DĚKUJI!

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO 
ODPADU

Termíny přistavovení kontejnerů 
na velkoobjemový odpad jsou: 

únor 24. 2.
březen 24. 3.
duben 14. 4.
květen 5. 5., 19. 5.
červen 2. 6., 16. 6., 30. 6.

Kontejnery budou přiváženy vždy 
ve středu po 12.00 hod a odvoz bude 
následovat druhý den (čtvrtek) ráno. 

Stanoviště těchto kontejnerů 
zůstávají stejná:

Třeboradice – Schoellerova 19 
Miškovice – Na Kačence

Připomínáme, že tyto kontejnery jsou 
určeny pouze pro občany městské 

části Praha – Čakovice a nejsou 
určeny pro nebezpečný odpad, 
tj. televize, lednice, pneumatiky, 

chemikálie, zářivky... 

Dále prosíme občany, aby 
odpad ukládali do kontejnerů a NE 

VEDLE NĚJ!

Případné další informace získáte 
u pracovníků TS ÚMČ.

Finan�ní plánování od A do Z 

• Povinné ru�ení • Pojišt�ní domu a bytu • Pojišt�ní a spo�ení pro d�ti • Životní pojišt�ní 

• Pojišt�ní úrazu a nemoci • Stavební spo�ení • Penzijní p�ipojišt�ní • Financování bydlení 

Ing. Dušan Dohnal, Blachutova 2/930, �akovice 

dohnal@finaz.cz      www.finaz.cz  +420 737 222 613

Žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu, garnýže, čalounění
dveří, shrnovací dveře, silikonové těsnění, montáž nábytku
Z. Petříček, tel.: 606 350 270, 286 884 339

Členové Asociace průvodců ČR pořá-
dají u příležitosti mezinárodního dne prů-
vodců 20. února bezplatné prohlídky Prahy. 
Prohlídky začnou ve 14.00 hodin od Lvího 
dvora, U Prašného mostu 6, Praha 1 – Hrad 
(zastávka tramvaje “Pražský hrad“). Připra-
veno je několik prohlídkových tras včetně 
programu pro rodiny s dětmi. 

Kontakt a další informace:
Asociace průvodců ČR o. s.
Vinohradská 46
120 00 Praha 2

I průvodci mají svůj svátekI průvodci mají svůj svátek

Chcete snadno prodat
nebo koupit dům, byt
zahradu či pozemek? 

Nechte starosti na nás!
Kvalitní služby 

za nejlepší ceny.
Volejte 603 445 602.
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GRANULE EXPRES
Nejrychlejší dovoz granulí pro psy a kočky v Praze a okolí

objednávka Po-Pá 800-1500

dovoz zboží tentýž den 1600-2000

Expres linka: 734 479 496
www.granuleexpres.cz

MČ Praha – Čakovice
Úřad městské části
přijme do pracovního 
poměru 

pracovníka do odboru 
Technické správy ÚMČ 

Náplň práce:
- práce při údržbě zeleně, úklidu 

a údržbě městské části podle 
pokynů vedoucího TS

- ostatní činnosti dle Organizačního 
řádu a pokynů vedení ÚMČ

Požadavky:
- řidičský průkaz skup. B 

(skup. C výhodou)
- spolehlivost
- občanská bezúhonnost
- fyzická zdatnost
Platové zařazení:
- 5.-6. plat. třída podle Nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb. o platových 
poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě 
a zák. č. 262/2006 Sb., v platném 
znění

Podrobnější informace na ÚMČ: 
tajemnice ÚMČ  tel. 283 061 415 nebo 
vedoucí OTS tel. 283 061 431.
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CO, KDY, KDE?

3. února  14.00 hod.  Karel Vopršal
  téma: „Úklid je zábavou“
10. února 14.00 hod. PhDr. Pavel Mrázek
  téma: „Když na Sahaře tekly řeky“ (prohlédneme 

si památky po lovu ryb, krokodýlů, předměty denní 
potřeby a galerii skalních rytin)

18. února 14.00 hod. Eva Sokolová
  téma: „Slavní cizinci v Praze“ (Naše hlavní město 

od dávných dob do současnosti navštívila řada 
významných zahraničních osobností. Povíme si, jak 
je Praha přijala a jaký na ně udělala dojem.)

24. února  14.00 hod. Lucie Nejedlá
  téma: „Pedig z papíru“ (S sebou si vezměte starý tel. 

seznam nebo noviny, nůžky, špejle, lepidlo v tyčce, 
kolíčky a plastový obal na květináč)

Tématická a přednášková odpoledneTématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na únorv klubu seniorů na únor

Referent investiční výstavby 

Náplň práce: Hlavní náplní je příprava a zajištění průběhu výběrových řízení 
na investiční, popř. neinvestiční akce, příprava podkladů k posuzování 
projektů vlastních i cizích investorů, výkon technického dozoru investora 
u vybraných akcí, účast na kontrolních dnech apod.

Požadavky na uchazeče se řídí podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
v platném znění:

Požadované vzdělání 
- vysokoškolské min.v bakalářském studijním programu, popř. středoškolské 

ukončené maturitou, obor stavební
- praxe min. 5 let
Požadované znalosti
- znalost práce na PC (Word, Excel, Internet ...)
- praxe v oboru a v řízení pracovního kolektivu výhodou
- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti výhodou
- autorizační osvědčení výhodou 
- znalost zákonných norem a předpisů týkajících se chodu úřadu a odboru 

výhodou
- řidičský průkaz skupiny B výhodou

Vedoucí občansko správního odboru  

Náplň práce: Hlavní náplní je řídící činnost na úseku sociální péče, evidence 
obyvatel, ověřování listin a podpisů, konverze dokumentů a další činnosti 
v samosprávné a přenesené působnosti dle Statutu hl. m. Prahy

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném 
znění:

Požadované vzdělání 
- vysokoškolské v bakalářském studijním programu, vyšší odborné popř. 

středoškolské ukončené maturitou
- praxe min. 5 let
Požadované znalosti
- znalost práce na PC (Word, Excel, Internet ...)
- praxe v oboru a v řízení pracovního kolektivu výhodou
- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti výhodou 
- znalost zákonných norem a předpisů týkajících se chodu úřadu a odboru 

výhodou
Další schopnosti
- komunikační a organizační schopnosti
- psychická odolnost
- flexibilita, spolehlivost, pečlivost

Městská část Praha – Čakovice, Úřad městské části Praha – Čakovice 
zastoupený tajemnicí Úřadu městské části Praha – Čakovice vyhlašuje dne 8. 1. 2010

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

Náležitosti přihlášky
Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících samosprávních celků a o změně některých zákonů, v platném 
znění, která musí obsahovat
a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li 

o cizího státního občana,
f) datum a podpis uchazeče

K přihlášce je podle § 6 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
samosprávních celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutné 
připojit následující doklady: 
a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních 

zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících 
se správních činností,

b) výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost 
čestným prohlášením,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
d) ověřená kopie lustračního osvědčení  a čestné prohlášení (zák. č. 451/1991 Sb., 

stanovení některých předpokladů pro výkon funkcí ve státních orgánech)

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel 
obdržel nejpozději dne 29. 1. 2010 do podatelny úřadu na adresu

Úřad městské části Praha – Čakovice
Ing. Milena Pekařová – tajemnice
nám. 25. března 121
196 00 Praha 9 – Čakovice

Obálku označte slovy –
NEOTVÍRAT – VŘ referent investiční výstavby
NEOTVÍRAT – VŘ vedoucí OOS

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho 
průběhu.

Další podrobnosti naleznete na úřední desce a internetových stránkách 
www.cakovice.cz.

TJ AVIA ČAKOVICE vás zve na domácí 
utkání 2. ligy mužů sk. A ve stolním 
tenise: Zápasy se konají vždy v sokolovně 
TJ AVIA Čakovice, Jizerská 328/4

So 13. 2. 2010 v 15.00 hod.
Avia Čakovice A - Lázně Fr. Lázně A

Ne 14. 2. 2010 v 10.00 hod.
Avia Čakovice A - Slavoj Praha A 

So 27. 3. 2010 v 15.00 hod.
Avia Čakovice A - SKST Děčín A 

Ne 28. 3. 2010 v 10.00 hod.
Avia Čakovice A - TTC Litoměřice A 


