
 

Městská část Praha – Čakovice 
KOMISE PRO SÍDLIŠTĚ 
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sídliště Rady městské části 

Datum jednání: 6. 3. 2019 
Místo jednání: Cukrovarská 1/23 
Začátek jednání: 19:30 
Konec jednání: 21:00 
Jednání řídil: Ing. Miloslav Krejčíček 
  
Počet přítomných členů: 5, komise usnášeníschopná 
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Miloslav Krejčíček 

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

  
Omluveni: Jan Kadlec 

Ing. Iveta Zeithamlová 
Ing. Jaroslav Černý 
 

Host: Ing. Kateřina Rosická (radní MČ) 
Počet stran: 5  
Zapsal: Ing. Miloslav Krejčíček, předseda komise 
 

Schválený program jednání: 

1. Představení programu komise 

2. Volba zapisovatele 

3. Dřevěné lávky pro pěší v areálu Čakovického sídliště 

4. Aktuální témata ze sídliště 

5. Dopravní značení v sídlišti + parkování 

6. Ostatní 

  



Jednání: 

 

1. Představení programu komise 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

 

2. Volba zapisovatele 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

 

Hlasování o zapisovateli M. Krejčíček: 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Pro návrh: Krejčíček, Duben, Šroubková, Anděličová, Zubina 
Návrh byl přijat 
 

 

3. Dřevěné lávky pro pěší v areálu Čakovického sídliště 

Předkladatel: rada MČ Praha Čakovice 

Rozprava: 

Členové komise navrhují dřevěné řešení lávek z důvodu vhodnosti řešení pro sídliště. 

Hlasování o dřevěné variantě dřevěných lávek 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Pro návrh: Krejčíček, Duben, Šroubková, Anděličová, Zubina 
Návrh byl přijat 
 

 

4. Aktuální témata ze sídliště 

Předkladatelé: členové komise 

Zastávka Krystalová bude zastřešena. Realizace bude zahájena společně s úpravou/revitalizací 
vstupu do zámeckého parku. Projekt byl již představen v loňském roce. Kateřina Rosická dále 
informovala o připravovaném přechodu pro chodce v Schöllerově ulici (k budoucímu obchodu 
LIDL). 

 

Odvodňovací kanál a jeho údržba – MČ bohužel nemůže udržovat cizí pozemky. Řešení je na 
dohodě mezi jednotlivými SVJ, které mají odvodňovací kanály na svých pozemcích. 



Vhodné odpadkové koše (horní sídliště) – bude financovat developer. Vybrat vhodné tipy, viz. 
Inspirace ze spodní části sídliště (odkaz: https://mestskymobiliar.cz/portfolio/kos-vincent/). 
Jedná se o návrh z minulého zasedání, kde členové jsou pro realizaci. Nyní paní radní, Kateřina 
Rosická předá náš požadavek na developera (NATLAND Real Estate) k projednání. V případě, že 
by z tohoto jednání vznikl protinávrh, tak ho budeme projednávat na příštím zasedání komise. 

 

Vypouštění splašků do mratínského potoka – čistička odpadních vod – 14 dní nazpět byl 
v sídlišti cítit silný zápach. V té době byl prováděn v místě čističky nějaký zásah (několik svědků). 
Komise se shodla, že bude chtít stanovisko k situacím (zápach, vypouštění splašků do potoka 
atp.) od VaK Zápy (provozovatel), NATLAND Real Estate (vlastník čističky) a odboru životního 
prostředí MČ Praha Čakovice. Host komise, paní radní Kateřina Rosická přislíbila oslovení těchto 
subjektů s touto žádostí. 

Osvětlení komunikace kolem Baumitu – toto téma má v gesci pan starosta Jiří Vintiška. Aktuálně 
se řeší funkčnost osvětlení a jeho znovuzprovoznění. Další informace bude komisi předávat pan 
starosta.  

 

5. Dopravní značení v sídlišti + parkování 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

Předseda komise informoval o podnětu členů komise a obyvatel sídliště, poté vyvolal diskuzi. 

Rozprava: 

a) Dopravní značení v sídlišti – je potřeba řešit značení kolem zastávky autobusu. Vzhledem 
k nové výstavbě rodinných domů (Třeboradice) za zastávkou není značení aktuální. 
Komise se nadále shodla, že problémová je situace s parkováním podél silnice (Marie 
Podvalové) od autobusové zastávky k výjezdu ze sídliště (ke Čtyřlístku). Komise navrhuje 



vyřešit dopravní situaci prodloužením vodorovného dopravního značení V12c 
(žlutého pruhu), tak aby platil zákaz zastavení v celé délce od kruhového objezdu. 
Protože v každodenním provozu nastávají složitější manévry dvou a více autobusů včetně 
nevhodně zaparkovaných aut v ulici, viz. mapa. Komise žádá radu MČ Praha Čakovice, 
aby tuto situaci začala neprodleně řešit. K. Rosická přislíbila, že toto téma převezme. 

 
 

b) Parkování v sídlišti – obecné doplnění parkovacích míst v sídlišti – Úkol na členy komise: 
předseda očekává návrhy od členů komise, kde by bylo vhodné tyto místa 
přidat/vybudovat. Pro přehled je podrobná mapa z katastru na webové adrese 
www.ikatastr.cz (poté bude moci komise řešit proveditelnost a předání na radu MČ 
k projednání, aby mohla být situace vyřešena) 

 

 

 

 

 



 

6. Ostatní 

Předkladatel: Miloslav Krejčíček 

Závěr: 

Komise bude mít společný e-mail, aby obyvatelé mohli komunikovat jednodušeji a informace o 
potřebách sídliště se dostaly na správné místo a byly řešeny. Komise by ráda informovala o své 
činnosti obyvatele i mimo web MČ, kde jsou umístěny zápisy. Možnosti jsou úřední deska (na 
zastávce sídliště), časopis MČ (představení komisí bude v dalších vydání), předání informací na 
jednotlivá SVJ (možnost informovat obyvatele jednotlivých domů) a FB (Máme rádi sídliště 
Čakovice). 

Komise se shodla na termínu následujícího zasedání: středa 03.04.2019 v 19:30 hod. (opět 
v prostorách zámku). 

 

 

V Praze dne 7. 3. 2019 Zapsal: Miloslav Krejčíček 
 

 


