
Zápis z 1. schůzky komise pro Miškovice ze dne 18.12.2018 

 

Zúčastnění: 

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

Michal Linhart 

Přísedící: 

Místostarostka MČ Soňa Černá 

Host: 

Starosta MČ  Jiří Vintiška 

1. Seznámení s činností nově zvolené rady. Novinky z radnice přednesl Jiří Vintiška 

2. MČ ve spolupráci s TSK ustanovila výrobní výbory, které se budou zabývat projektem ulice Na 

Kačence  ( dále i ostatními projekty).  Nedojde-li k realizaci projektu ze strany  TSK do 

poloviny roku 2019, bude toto řešeno z nákladů MČ, viz ulice Tuháňská (MŠ Miškovice) 

Na žádost komise pro Miškovice bude projednáno přidání lamp veřejného osvětlení  v ulici 

Na Kačence.  

3. Náves v Miškovicích – projekt je z finančních důvodů rozdělen do několika etap. Prvotně 

bude vytvořena drenáž u rybníka.  Dále bude provedeno osázení zelení. 

Další etapa projektu se bude týkat zpevnění komunikací, přesunu nádob na tříděný odpad, 

vytvoření cca 10 parkovacích míst atd. dle studie. 

4. Stavba hasičské zbrojnice (dále jen HZ) .  Během prosince proběhl archeologický průzkum, při 

kterém byly nalezeny pozůstatky z doby bronzové.  Na návrh komise by tyto nálezy mohly být 

vystaveny pro širší veřejnost.  Samotná stavba začne v první polovině ledna roku 2019 a to 

výkopovými pracemi  (přípojek) v ulici Na Kačence. 

5. Cvičební prvky v ulici Svěceného (tzv. Finská stezka, př. Třeboradice) – předpokládaná 

instalace v průběhu roku 2019. Dále proběhne instalace stolů pro stolní tenis – 1x miškovický 

lesopark, 1x v ulici Machnova - Miškovice.  Nejedná se o novou investici, ale pouze o 

přemístění stolů z Čakovic. 

6. Vznik nízkoprahového centra  (farma Miškovice) - čeká se na stavební povolení a souhlas 

firmy Sekyra group. 

7. Retardéry v ulici Všetatská a Polabská jsou schváleny. V nejbližší době bude provedena jejich 

instalace. Další preventivní opatření (měření rychlosti MP, PČR) má v gesci rada pro 

bezpečnost a krizové řízení. Na četné stížnosti občanů Miškovic projednán zákaz parkování 

v ulici Všetatská. Případné problémy je nutné řešit s MP. 

8. Komise projednala návrh na umístění  informačních tabulí na turistických trasách a 

významných místech v Miškovicích a okolí. 

9. Upozornění občanů na nebezpečí pádu větví v parku u Mratínského potoka. Případné 

problémy je nutné  řešit prostřednictvím odboru životního prostředí (popř. přímo 

s majitelem) 

10. Projednání nové e-mailové adresy pro návrhy a připomínky občanů, dále vyšší 

informovanosti o činnosti komise … 



11. Projednání dopravních značek v ulici Tuháňská a v ulici Na Kačence, konkrétně se jedná o 

značky „zákaz vjezdu“ 

12. Termín další schůzky určen cca na 12.3.2019 

 

 

Zápis provedl Martin Slavík 


