
6.zasedání Komise pro Třeboradice  

6. zasedání Komise pro Třeboradice se konalo dne 9.10. 2019 v prostorách restaurace Maximum 

Přítomní : 

Libuše Kůrková 

Lucie Slavíková 

Marek Pohnan 

Michaela Šimůnková 

Milan Pražák 

Robert Novák 

Omluveni : 

Jan Kočí Mgr. 

Michaela Kubernatová 

 Program zasedání : 

1. Členka komise Libuše Kůrková informovala členy komise o záměru zřízení jednosměrných 

komunikací v Třeboradicích. Tato informace jí byla sdělena  oddělením dopravy při organizaci 

akce Posvícení. Komise pro Třeboradice o tomto záměru nebyla informovaná. V této 

záležitosti osloví předsedkyně komise MČ Praha-Čakovice a bude členy komise informovat. 

 

Zprávy z radnice : 

 

2. Chodník od hřiště směrem k železničnímu přejezdu – Zpoždění v realizaci vzhledem  

k nutnosti  řešení v projektové  dokumentaci odvodnění chodníku. Realizace bude probíhat 

ve  2 etapách. Původní plánované dokončení 1. etapy bylo do 16.12. 2019 , ale vzhledem 

k doplnění projektové dokumentace, první etapa  chodníku byla posunuta dle počasí do 

Vánoc .První etapa bude probíhat  od hřiště k RD + přechod. 2. Etapa bude pokračovat na 

druhé straně komunikace k RD, pokud bude příznivé počasí, předpokládá se  předání celé 

etapy leden/únor 2020. 

3. Křižovatka Za tratí – ještě v letošním roce bude připravena projektová dokumentace + 

stavební povolení- realizace v roce 2020 

4. Generální oprava komunikace Schoellerova - dle informací náměstka primátora pro dopravu 

realizace v roce 2020. Oprava bude probíhat od Cukerní ulice v Čakovicích až po ulici 

Prebslova 

5. Revitalizace hřbitova - je ve fázi přípravy projektu a probíhají jednání s Ropidem 

v záležitostec : přechod mezi hřbitovy, vhodné umístění kontejnerů (možnost vyvážení) 

6. Strom při komunikaci Schoellerova u rybníka - strom bude zachován, členové komise byli 

seznámeni s návrhem  řešení chodníku 



7. Chodník RD č. p. 487/1 - komise navrhuje, aby MČ Praha-Čakovice oslovila rezidenty a 

zeptala se jich, zda chodník chtějí. 

8. Zídka + parčík u Autodoplňků - je v majetku Arcibiskupství pražského. Zídka je v havarijním 

stavu. Započne jednání s Arcibiskupstvím pražským 

9. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu u kostela v Třeboradicích – akce MČ Praha-

Čakovice- bude sdělen termín 

10. Revitalizace návsi –   realizace v roce 2020 možná  z financí Magistrátu hl.m. Prahy 

11. PVK – posílení přečerpávací stanice odpadních vod –rozšíření přečerpávačky na 

Slaviborském nám.. Stavba započne v příštím týdnu. Délka stavebních prací je plánovaná po 

dobu 2 měsíců, ale lze předpokládat, že stavební práce budou probíhat déle.  

Usnesení komise 

12. Členka komise Lucie Slavíková navrhuje obhlídku Třeboradic v několika etapách a tím zjištění 

případných nedostatků a následné projednání komisí a podání návrhů MČ Praha-Čakovice. 

Komise pověřila organizací Lucii Slavíkovou. 

13. Komise navrhuje MČ Praha-Čakovice lepší vánoční výzdobu v Třeboradicích – alespoň měnit 

nefungující žárovky 

 

Zápis provedla:Michaela Šimůnková 

 

 

 

 

 

 


