
Zápis z 3. schůzky komise pro Miškovice ze dne 12.3.2019 

 

Zúčastnění: Martin Slavík, Michal Motyčka, Jana Mádrová,  Aleš Navrátil, Václav Kolář, Pavel Drlík, 

Roman Ulrich 

Omluveni: Michal Linhart 

Stálá přísedící: místostarostka MČ Soňa Černá 

 

1. Zpomalovací prahy v ulici Všetatská a Polabská budou instalovány koncem března. Vybrány 

tzv. zpomalovací polštáře malé. 

2. Debata o rekonstrukci návsi. V letošním roce budou vytvořeny drenáže a vysázeny vhodné 

rostliny. 

3. Přislíbena dotace na fit - park v ulici Svěceného. 

4. Seznámení s projektem “psí loučka” v ulici Svěceného - komise souhlasí. Dotace již byla 

přidělena. Projekt je v gesci Soni Černé a Martina Slavíka. 

5. Časté stížnosti občanů na povrch ulice Svěceného. Je potřeba tento problém řišit co 

nejrychleji. 

6. Oprava části chodníku ulice Polabská, chodníku kolem farmy a obchodu. 

7. Debata k úpravě parčíku u staré HZ. Komise navrhuje nejprve odstranit plot, vykácet stávající 

porost a vysadit okrasné rostliny, zrekonstuovat pomníček a opravit fasádu budovy. 

8. Debata k zalévání stromů. V roce 2019 bude toto zajišťovat soukromá firma a technická 

správa MČ. Vypomůže JPO Čakovice.  

Vlivem velkého sucha v roce 2018 zašla výsadba stromků v ulici Ke Ctěnicům, a část výsadby 

naproti stavbě nové HZ. 

9. Farma Miškovice stále nemá projekt. 

10. Problematika kasáren: Komise pro rozvoj zastává stejný názor jako Komise pro Miškovice, viz 

rohodnutí z 2. schůzky komise. 

11. Návrh na montáž sklopného sloupku v ulici Svěceného v místě “u kapličky”. Důvodem je 

zamezení vjezdu automobilů. 

12. Zákazové značky do ulic Na Kačence a Tuháňská jsou již pořízeny. 

13. Info. o rekontrukci ulice Na Kačence podal Výrobní výbor. 

14. Projednáno umístění zrcadla do křižovatky ulic  Zápská x Všetatská. 

15. Debata o umístění odpadkových košů do ulic Krčmářovská a Machnova, dále umístění laviček 

na vyhlídkách polní cesty K Hárunce - podnět od občanů 

 

Návrh termínu pro další schůzku Komise pro Miškovice: 14.05.2019 nebo 28.05.2019 

 

 

 

Zápis provedl Martin Slavík 


