
5.zasedání Komise pro Třeboradice  

5. zasedání Komise pro Třeboradice se konalo dne 26.6. 2019 v prostorách restaurace Maximum 

Přítomní : 

Michaela Šimůnková  

Lucie Slavíková 

Milan Pražák 

Michaela Kubernatová 

Mgr. Jan Kočí 

Omluveni : 

Marek Pohnan 

Robert Novák 

Libuše Kůrková 

 

Program zasedání : 

Informace z MČ Praha Čakovice 

 Chodník od hřiště směrem k železničnímu přejezdu – již hotová studie, probíhá výběrové 

řízení na zhotovitele , v ½ srpna připraveno k realizaci, nový chodník by měl být 

vybudován v termínu mezi 1.9. a 1.10. 2019 

 Realizace nové křižovatky Za tratí ještě v letošním roce 

 Dílčí opravy komunikace Schoellerova budou probíhat ve 3 etapách – 1. etapa – od 

hřbitova ke hřišti, 2. etapa od pošty ke hřbitovu, 3. etapa – od hřiště k železničnímu 

přejezdu 

 PVK – nová šachta u rybníka – již vydáno stavební povolení, termín realizace 2019 – 2021. 

Revitalizace návsi započne umístěním komponentů na rybníce a na březích v jeho 

bezprostřední blízkosti. Paní místostarostkou Soňou Černou byly nabídnuty 3 volné 

lavičky k rybníku 

 Při komunikaci Svěceného – v části Miškovic vzniknou nové cvičební prvky – podobný 

projekt jako Finská stezka v Třeboradicích 

 Mgr. Jan Kočí  - člen Výrobního výboru informoval členy komise o následujícím : 

–  dílčí opravy komunikace  Schoellerova zatím bez kufru – probíhají dílčí  průzkumy 

zatím s výsledkem, že nový  kufr není potřebný. Během prázdnin bude v této 

záležitosti jednat Výrobní  výbor .  

- Bude probíhat také oprava komunikace Jirsákova a oprava chodníku na druhé straně 

nových chodníků při komunikaci Schoellerova 

 Revitalizace před hřbitovem – nyní v projektové fázi 



Usnesení komise : 

 Komise pro Třeboradice souhlasí s umístěním 3 nových laviček k rybníku 

 Komise pro Třeboradice navrhuje posunout chodník u rybníka při komunikaci 

Schoellerova  – uprostřed stávajícícho chodníku se nachází vzrostlý  strom, chodník je 

asfaltový, v havarijním stavu,  porušený kořeny stromu, nelze po něm chodit. Při 

řešení navrhuje strom ponechat – viz. foto 

 Komise pro Třeboradice navrhuje přepadové okénko na odvádění nečistost z 

hladiny rybníka uhradit z finančních prostředků určených na revitalizaci návsi 

v Třeboradicích  

 Komise pro Třeboradice navrhuje v rámci dílčích oprav komunikace Bělomlýnská 

navrátit zpět zrcadlo, které bylo dříve umístěno u trafostanice – komunikace 

Bělomlýnská a Svěceného – křižovatka za MŠ Třeboradice je dlouhá a tím 

nepřehledná pro řidiče , kteří jedou směrem do Mírovic 

 Komise pro Třeboradice navrhuje ponechat na konci komunikace Tryskovická otáčecí 

místo pro řidice ,zřízení nových parkovacích míst na pozemcích MČ Praha Čakovice a 

opatřit  dopravním značením VDZ – v ulici Tryskovická se nachází ordinace lékařky, 

pacienti jezdí většinou automobily, vzhledem k malému počtu parkovacích míst pro 

návštěvníky, parkují před vchody a vjezdy rezidentů. 

 

Zápis provedla : Michaela Šimůnková 

 

Příloha : 2 x foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


