
3.zasedání Komise pro Třeboradice  

3. zasedání Komise pro Třeboradice se konalo dne 9.4. 2019 v prostorách budovy radnice MČ 

Praha Čakovice 

Přítomní : 

Michaela Šimůnková  

Libuše Kůrková 

Lucie Slavíková 

Milan Pražák 

Michaela Kubernatová 

Robert Novák 

Marek Pohnan 

Hosté : 

Mgr. Soňa Černá – místostarostka pro životní prostředí 

Petr Novák - radní 

Miroslav Skuček – zástupce rybářů 

Omluveni : 

Mgr. Jan Kočí 

 

Program zasedání : 

Revitalizace návsi v Třeboradicích 

 Existuje pouze jediná studie, kterou mají členové komise k dispozici 

 Z rozpočtu MČ Praha Čakovice byl vyčleněn 1 milion Kč za účelem revitalizace 

Návrh změny vzhledu třeboradického rybníka na přírodní podala paní Kubcová Lenka Mgr. 

Ph.D. - zastupitelka 

 Proběhlo jednání na Odboru životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy – velká investice 

v řádu několika milionů Kč. 

 Vyjádření nepřítomného člena Komise pro Třeboradice Mgr. Jana Kočího – přeměnu 

rybníka by přivítal, ale za předpokladu, že nebude zatížen tímto návrhem rozpočet MČ 

Praha Čakovice a nebudou tím vyčerpány dotace, které jsou potřebné na jiné důležitější 

projekty 

 Sediment v rybníku cca 20 cm 

http://www.cakovice.cz/path/cards/?l=1&cardId=19
http://www.cakovice.cz/path/cards/?l=1&cardId=19


 Přítok do rybníka ze studánky a spodních pramenů 

 Stáří stavidla – 10 až 20 let 

 Komise pro Třeboradice na základě požadavků rybářů navrhuje umístit vedle stavidla 2 

přepadová okénka na odvod nečistot z rybníka a tím by došlo k vylepšení kvality vody 

v rybníce 

 

Třeboradický potok – revitalizace  

 Odtoková trubka –  z potoka neústí do rybníka 

 Je v hloubce rybníka cca 3m a vede kolem rybníka 

 V odtokové trubce a šachtách jsou neznámé  předměty, které do tohoto systému 

nepatří například elektrický kabel – viz. příloha 

 Zatím na revitalizaci třeboradického potoka  nejsou volné finanční prostředky 

Revitalizace návsi 

Vzhledem k projektu PVK a Arcidiecéze Praha  Komise pro Třeboradice  realizaci studie 

Revitalizace návsi v Třeboradicích  navrhuje následovně v etapách : 

 Realizovat studii  související s rybníkem – mola, schody do rybníka, vodní květiny atd. 

dle studie 

 Realizovat studii na březích u kostela a při komunikaci Schoellerova – upravit chodník 

se stromem tak, aby se po chodníku mohlo bezpečně procházet 

 Realizovat břeh u Fatimy dle dokončení projektu Arcidiecéze Praha a klimatických 

podmínek 

  Realizovat břeh následovně , tam  kde je umístěna šachta PVK a kde bude realizován 

projekt PVK, dle studie začlenit prvky, které jsou možné přestěhovat  v případě 

plánovaného zásahu PVK například lavičky, koše,chodník z nášlapných kamenů atd. 

 Zatím ponechat tuje kryjící šachtu 

 Komise navrhuje umístit odpadkové koše a koše na psí exkrementy 

 Odstranit betonové skruže na kytky, kytky zasadit volně do trávy 

 

Členové Komise pro Třeboradice se dohodli na dalším zasedání dne 24.4. 2019 v restauraci Maximum 

Navržený program zasedání : 

Seznámení s projektem Arcidiecéze Praha 

Seznámení s projektem Nikmar s.r.o. 

 

Zápis vyhotovila Michaela Šimůnková 

 



 

 

 


