NEDVĚZSKÝ
Březen
Ž U R N Á L 2019
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí
Vážení spoluobčané,
představujeme vám nový formát čtvrtletníku, který bude nadále přinášet
aktuální informace z dění v naší městské části Praha - Nedvězí.
Naleznete zde pozvánky na společenské akce, upozornění na plánované
dopravní uzavírky, praktické informace a vše ostatní, co se týká našeho
okolí.
Průběžně pro vás budeme připravovat tématická vydání, věnující se
zvolené věci či problematice podrobně.
Doufáme, že informace budou ve výsledku přehledné a komplexní.
Neváhejte se na nás obrátit s vašimi návrhy či připomínkami.
Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá

Karolina Trnková a kolegové zastupitelé

NEJBLIŽŠÍ AKCE
30. března
VYNÁŠENÍ MORANY

V sobotu 30. března se rozloučíme se zimou a přivítáme jaro. Morana se na poslední cestu náležitě nazdobí a poté, co projde
celé Nedvězí, bude vhozena do vody.
Na její místo nastoupí líto neboli májíček,
zelená ratolest, která u nás na nějakou dobu
zůstane. 
Zdobení Morany začne
ve 14 hodin na hřišti.

6. dubna
UKLIĎME OKOLÍ ROKYTKY

Na sobotu 6. dubna jsme naplánovali úklidovou akci, při které se zaměříme na okolí

Rokytky v úseku z Nedvězí směrem
na Královice a nejbližší okolí. Bohužel je
v této oblasti velký objem odpadu, pneumatik i stavební suti. Budeme velmi rádi,
když se k nám přidáte a podaří se nám část
naší obce uklidit. Navíc se jedná o oblast,
kde v nejbližší době obnovíme stezku
pro pěší a cyklisty, která naváže na cestu
z Křenic do Královic. Pokud se zúčastníte, informujte nás emailem na karolina.
trnkova@mcnedvezi.cz či osobně na úřadě
nebo se zaregistrujte na www.uklidmecesko.cz, akce č. 19780. Jen tak můžeme
zajistit dostatečný počet pracovních rukavic, odpadkových pytlů a samozřejmě také
nezbytné občerstvení.

Sraz je v 9 hodin u úřadu.

7. dubna
MEZINÁRODNÍ DEN
DĚTSKÉ KNIHY
Zveme všechny děti v neděli
7. dubna od 14 hodin do naší
knihovny. Ke každé knize patří záložka, abychom nezapomněli, kde příběh pokračuje.
A proto si společně vyrobíme záložky, jak pro nás, tak
pro naše kamarády. Zároveň
je přichystán zábavný kvíz
a na ty, kteří znají pohádky
bude čekat odměna.

20. dubna
30. dubna
VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Umíte plést pomlázku z
proutků? A pěkně ozdobit
velikonoční vajíčka? Je
vám mezi 1-99 lety? Přijďte
se podělit o vaše zkušenosti
a strávit příjemné odpoledne.
Jste srdečně zváni na
první velikonoční dílnu
od 14 hodin
v zasedací místnosti úřadu.

Připravíme hranici, dozdobíme čarodějnici, opečeme
buřty a nebude chybět čaj
na zahřátí či pivo na osvěžení.
U toho nemůžete chybět.
To vše začíná v 17 hodin
na hřišti.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
UZAVÍRKA MOSTU PŘES ROKYTKU

V průběhu tohoto roku započne rekonstrukce mostu R-032 přes Rokytku, křižovatka Hájová
a Pánkova. Tento most je v havarijním stavu, neboť dlouhodobě zatéká do spodní vrstvy stavby.
Již je vydáno stavební povolení, ale ještě není stanoveno přesné datum zahájení prací. V průběhu této rekonstrukce bude autobusová linka 227 ukončena v ulici Pánkova, naproti budově č.p.
15, konkrétně na pozemcích č. 159/2 a 160.. Bohužel, při jednání v srpnu minulého roku
nebyly vzneseny námitky proti zkrácení autobusové linky a není již tedy možné zajistit
dopravní obslužnost v horní části obce.

OPRAVA
ULICE V KUŤATECH

V době od 4. do 29. března bude pokračovat rekonstrukce ulice V Kuťatech v Uhříněvsi a obousměrně se po tuto dobu ruší
zastávka Venušina v Kolovratech. Autobusová linka 227 bude vedena po objízdné
trase.  Od 4.3. platí upravený jízdní řád.

REKONSTRUKCE
ULICE ČESKOBRODSKÁ

V úseku mezi světelnými křižovatkami s
ulicí Mladých Běchovic a do Říčan bude
provoz po Českobrodské probíhat v kyvadlovém režimu.
Vjezd a průjezd místem rekonstrukce bude
omezen jen pro autobusovou dopravu, rezidenty a držitele povolenek.

VÝLUKA VLAKŮ

Probíhá 9. a 10. etapa tj. úsek most přes
Mlýnskou strouhu až po ul. Dolnopočernická a dojde k celkové rekonstrukci komunikace.
9. etapa proběhne od 18.2. do 9.5.2019
10. etapa proběhne od 9.5. do 30.6.2019

V letošním roce začaly rozsáhlé stavební
práce na modernizaci železniční stanice
Praha-Vršovice a přilehlé trati do stanice
Praha-Hostivař. V průběhu roku se uskuteční značné množství výluk, které budou
mít dopad na osobní vlaky na trati Praha Strančice - Benešov u Prahy, tedy Kolovrat.

VEŘEJNÝ PROSTOR
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Byli jsme informováni o umístění dvou nových sloupů veřejného osvětlení u stezky vedoucí
z ulice Břízova/Výtoňská. Budou sloužit k osvětlení zadních vstupů na pozemky nad ulicí
Hájová. Jejich instalace by měla proběhnout v průběhu tohoto roku.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
PRONÁJMY BYTŮ

Proběhla kontrola nájemních smluv na byty, zprávu jste mohli vyslechnout na jednání zastupitelstva dne 25. února. Došlo na jejím základě k návrhu navýšení částky za nájem. Navýšení bude razantnější, neboť v minulých letech k žádnému nedocházelo a to ani o úroveň
inflace. Na toto pochybení jsme byli také upozorněni v rámci prosincové kontroly úředníky
z magistrátu. Stejně se bude postupovat u nájmů nebytových prostor.

ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ V NAŠÍ SPRÁVĚ

Je třeba zodpovědný plán investic do bytů a nebytů, které MČ pronajímá.
Letos je před námi detailní analýza všech nemovitostí - revize stavebních konstrukcí, veškerých rozvodů apod.. Následně proběhne vyhodnocení, stanovení priorit, vypracování
odborných odhadů cenových rozpočtů a stanovení harmonogramu prací.
Investování do nemovitostí musí být prováděno průběžně.
Zárověň je požádáno o dotace na momentálně finančně nejnáročnější úpravy - zateplení
objektů.

PAUŠÁLNÍ SMLOUVY

Odsouhlasili jsme vypovězení paušální smlouvy na právní služby a budeme tuto službu
využívat adresně v rámci hodinových sazeb.

POSUDEK

Rozhodli jsme se nechat vypracovat statický posudek na část pozemku č. 62/1 ve správě
MČ, konkrétně na svah na rohu ulic Rokytná a Pánkova, pod pozemkem bývalého hostince.
Svah již delší dobu vykazuje známky eroze a považujeme za důležité znát názor odborníka.

CHODNÍK U ZASTÁVKY HÁJOVÁ

V průběhu roku doplníme chybějící chodník na rohu ulic Únorová a Za Úřádem, aby cesta
na zastávku MHD byla bezpečná a pohodlná. Bude se jednat o asfaltový povrch, financování je zahrnuto v návrhu rozpočtu na 2019.

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

V současnosti probíhá poptávání možných dodavatelů přístřešků autobusových zastávek
ve stanici Nedvězí a Pánkova. Zároveň jednáme s Dopravním podnikem města Prahy o
možnosti financování či spolufinancování.

STEZKA PODÉL ROKYTKY

Již delší dobu je neprůchodná stezka podél toku Rokytky do Říčan. Situaci v tuto chvíli řeší
Magistrát hl. m. Prahy. Jedná se především o odstranění větví resp. stromů, které by mohly
ohrozit procházející občany. Dále je nutné vyjasnit hranice pozemků.

STEZKA DO KRÁLOVIC

Čeká nás obnovení stezky pro pěší a cyklisty v našem katastru a následně její propojení
na existující cestu mezi Křenicemi a Královicemi. Prvním krokem je odklizení černých
skládek, které vznikly v okolí Rokytky. Dále, společně se spolkem Sázíme stromy, vysadíme stromy a keře, které doplní holá místa stezky.
Posledním krokem je vytipování schůdné trasy a spolupráce se soukromými majiteli dotčených pozemků.
Doufáme, že v polovině roku bude vyjasněn časový horizont, kdy bude stezka průchodná.

NAŠI JUBILANTI

V příštích týdnech oslaví významná životní jubilea naši spoluobčané.
Březen – Vlastimila Hübnerová a Jaroslav Grulich
Květen – Jan Bače a Marta Feď ková

Přejeme hodně zdraví.
PEL MEL
ČERNÉ SKLÁDKY

Bohužel, stále se setkáváme na mnoha místech s navezeným odpadem a tedy vznikem černých skládek. Jedná se např. o ústí cesty u ČOV, kde kdosi pravidelně přiváží různý odpad,
spodní část ulice Pod Bahnivkou, krajnice při výjezdu z obce na Křenice, ale i kusy sutě
v ulici Hájová. Dalším místem je pozemek motelu Mejto,zde byl nájemce již kontaktován a
došlo k částečné nápravě. Uklizení zbylých odpadků zkontrolujeme .
Pravidelně - každých 6-8 týdnů - je přistaven velkoobjemový kontejner a kontejner na nebezpečný odpad, bioodpad pravidelně svážíme (o zelené sezóně každý týden). V Uhříněvsi
naleznete sběrný dvůr, který je pro občany s trvalým bydlištěm v Praze zdarma.
Upozorňujeme, že odkládání jakýchkoliv odpadů mimo určená místa (i bioodpad - větve,
posekaná tráva, ...) se hodnotí jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., č. 185/2001
Sb. a č. 128/2000 Sb. a pachateli hrozí pokuta až 50.000,- Kč.
Prosíme o udržování pořádku a nahlášení všech černých skládek v našem okolí, abychom
mohli řešit jejich odstranění.

TERMÍNY ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola U Obory, Praha 10 Vachkova 630
10.-11.4.2019 od 14 do18 hodin
(bez předchozí registrace k zápisu)
Základní škola Praha – Kolovraty				
9.-10.4.2019 od 14 hodin
(registrace dítěte začíná 18.3.2019 v registračním systému přímo www.zskolovraty.cz)
Základní škola, Praha 10, nám. Bratří Jandusů 2		
10.-11.4.2019 od 14 hodin
(rezervace míst k zápisu se spouští v pondělí 18.3.2019 v 10:00 na webu www.zsjandusu.net)

ŘEMESLNÍCI A SLUŽBY

Jste řemeslník a sídlíte v naší městské části či zde má Vaše společnost provozovnu?
Napište nám a rádi spojení na Vás uveřejníme na webových stránkách městské části.

INFORMACE PRO OBYVATELE

www.mcnedvezi.cz

Rozpočty MČ, zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva a usnesení zastupitelstva jsou zveřejněny na webových stránkách úřadu nebo k nahlédnutí v kanceláři
úřadu.
Zároveň na webových stránkách naleznete aktuální informace o dopravě, uzavírkách a veškerém dění v obci.
Nedvězský žurnál, čtvrtletník.
Vydavatel: MČ Praha – Nedvězí, Únorová 15/3, 103 00 Praha 10,
IČO 00240516. Obsah, grafická úprava, fotografie a tisk: zastupitelstvo MČ, pokud není uvedeno jinak.
Vydání č. 1/2019, datum 11.3.2019.		
Registrován jako periodický tisk pod č. MK ČR E 21642

PRAKTICKÉ INFORMACE
KNIHOVNA

Od 1. března je upravena otevírací doba –

pondělí a středa od 16:00 do 18:00.

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Sobota 6. 4. 2019, 12 – 16 hodin, stanoviště Letní/Břízova
Sobota 11. 5. 2019, 12 – 16 hodin, stanoviště Lednová
Sobota 22.6.2019, 12 – 16 hodin, stanoviště Rokytná
Do velkoobjemového kontejneru lze například odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty.
Naopak nelze zde odložit živnostenský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, televizory, počítače, lednice, mrazáky čí sporáky.
Nebezpečný odpad můžete odevzdat na parkovišti naproti restauraci „U dvou koček“ .
Úterý 28. 5. 2019, 17:10 – 17:30 hodin
Mezi nebezpečný odpad patří například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje včetně obalů, ...

PRO CHOVATELE PSŮ

do 31. března

Povinnost přihlásit se k poplatku za psa vzniká do 15-ti dnů od jeho pořízení a od stáří psa
3 měsíce. Do 15-ti dnů máte také povinnost ohlásit veškeré skutečnosti, které mohou
poplatek za psa ovlivnit – např. vznik nároku na slevu či zánik povinnosti. U již přihlášených psů je poplatek splatný do 31. března každého roku.
Potřebné formuláře obdržíte na úřadě MČ včetně informací o konkrétní výši poplatku.
Vezměte s sebou průkaz totožnosti, případně doklady opravňující ke slevě – doklad o přiznání důchodu, doklad o převzetí psa z útulku, průkaz ZTP/P apod.
Poplatek za jednoho psa v rodinném domě činí 300,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího
pak 600,- Kč/rok. V případě, že je majitelem psa např. starobní důchodce se snižuje poplatek na 200,- Kč/rok za jednoho psa a za každého dalšího na 300,- Kč/rok. Poplatek za jednoho hlídacího psa právnické osoby činí 600,- Kč/rok, každý další pak 900,- Kč/rok. Podrobné
informace naleznete na webových stránkách úřadu či při osobní návštěvě.

TRVALÝ POBYT
Příjem do rozpočtu naší obce je z velké části daný počtem obyvatel, tedy těch, kteří mají
v MČ Praha - Nedvězí hlášený trvalý pobyt. V současnosti se jedná o příspěvek 3.000,- Kč/
obyvatele/rok.
Pokud se občan nepřihlásí k trvalému pobytu, přestože zde dlouhodobě bydlí, přichází obec
nejen o tento příspěvek, ale i poplatky za psy apod.
V součtu se může jednat o významné částky, desítky tisíc korun, které by mohly být využity
k rozvoji obce - k opravám chodníků, údržbě zeleně či investicím.
Obec nemá žádný právní nárok obyvatele nutit k přihlášení k trvalému pobytu, přesto si
dovolujeme apelovat na ty, kteří zde trvalý pobyt nemají, aby se k nám přihlásili.
Přihlásit k trvalému pobytu se můžete na úřadě MČ v úředních hodinách, poplatek činí
50,- Kč. Jako další krok bude třeba zažádat o vydání nového občanského průkazu na úřadu
MČ v Uhříněvsi.
Doufáme, že vás tyto nezbytné kroky neodradí a budeme moci - i díky vám - poskytovat
lepší služby celé obci.

do 30. prosince

KOTLÍKOVÉ DOTACE II

Pokud topíte kotlem na pevná paliva a přikládáte ručně, pak máte stále šanci zúčastnit se
dotačního programu, jehož cílem je snížení emisí z lokálního vytápění.
Jedná se o program „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického
vytápění v domácnostech II“, ze kterého můžete při splnění všech předepsaných podmínek
získat až 127 500 Kč (85% ze 150 tis. Kč podle Vámi zvoleného typu nového topného zdroje
ze seznamu výrobků a technologií splňujících předepsané emisní limity).
V rámci Výzvy č. 2 je možné žádosti podávat až do 30. 12. 2019 a až po provedení kompletní výměny tepelného zdroje.
Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu:
Kotle na biomasu s automatickým přikládáním, Plynové kondenzační kotle a Tepelná čerpadla jakéhokoliv systému.
Veškeré informace, jak postupovat, jaký nový topný zdroj nainstalovat, aby splňoval předepsané emisní limity (pravidla programu a potřebné vzory tiskopisů apod.), najdete ke stažení v editovatelné verzi na portalzp.praha.eu/energetika.
V případě, že plánujete výměnu v dalších letech, Ministerstvo životního prostředí chystá
vyhlásit Výzvu č. 3 s předpokládaným vyhlášením příjmu žádostí ke konci roku 2019 a s realizací výměn až do roku 2023.
V září 2022 vstoupí v platnost zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy, což znamená, že
v používány budou moci být pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní
třídu, tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000.

UŽITEČNÉ KONTAKTY
Městská policie - Nedvězí

strážník Václav Bláha
tel. 721 895 358, 222 025 788
úřední hodiny: Pondělí 15:00 - 18:00
Adresa: Potocká 25/1, Nedvězí u Říčan

Městská policie - Uhříněves

tel. 267 710 961
Adresa: Nové náměstí 1432/21, Praha 22

Lékařská pohotovost

nemocnice Říčany
tel . 323 627 526
Po-Pá, Ne 15:00 - 18:00, So 8:00 - 12:00
Adresa: Smiřických 315, Říčany

Linka bezpečí

pro děti, mládež a studující do 26 let
tel. 116 111

Havárie plynu

Pražská plynárenská
tel. 1239

Hlášení poruchy dodávky elektřiny
PREdistribuce
tel. 800 823 823

Hlášení poruchy veřejného osvětlení
THMP
tel. 800 404 060
email: poruchyVO@thmp.cz

Pošta Kolovraty
tel. 954 210 300
Po - Pá 8:00 - 18:00
Adresa: K poště 416/3, Praha 10

Linka seniorů

Záchranná stanice divokých zvířat
Zvíře v nouzi
tel . 773 772 771 (non-stop)
Adresa: Mezi Rolemi, Praha 5

Havárie vody

Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt
Městské policie hl. m. Prahy
Troja - psi - tel. 222 025 916, 222 025 917
Dolní Měcholupy - kočky - tel. 222 025 929

anonymní a bezplatná telefonická pomoc
tel. 800 200 007
Pražské vodovody a kanalizace
tel. 840 111 112, 601 274 274

