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ZMĚNA
ÚŘEDNÍCH HODIN Pan Ilja Žežulka ukončil k 31. prosinci 2019 pracovní poměr
Pondělí a středa
8 - 12 a 13 - 18
Knihovna je otevřena
po celou dobu úředních
hodin a navíc v sobotu
od 10 do 12 hodin.

a nastoupil do starobního důchodu.
Od 1. ledna má spisovou agendu a administrativu na starosti
Bc. Klára Kopecká, která je zaměstnána na ½ úvazek. Dále
nastoupila na zkrácený úvazek Mgr. Božena Zouplnová,
která se zaměřuje na agendu smluv a samosprávy.
Finanční agenda patří paní Jitce Okrouhlé společně s agendou správní.
V úředních hodinách u nás vyřídíte např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření podpisu, výpis z trestního rejstříku,
výpis z katastru nemovitostí či obchodního rejstříku. Můžete
si zde i okopírovat či oskenovat dokumenty.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 A
STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU
Činnost místní správy je navržena tak, aby
byla pokryta z finanční účasti Magistrátu
hl. m. Prahy a náklady na odměny zastupitelů jsou na 54% částky roku 2018. Tento
rok je navrženo navýšení v kapitola údržby
zeleně a především jsou vyčleněny finance
do nebytových pronajímaných prostor, které vyžadují urychlené investice na zajištění
základního chodu.
NABÍDKA PRÁCE
SEZÓNNÍ ZAHRADNICKÉ ČINNOSTI
Náplň práce:
• údržba zeleně a záhonů – pletí, řezy
rostlin, jednoduché řezy dřevin • náhradní
výsadba, zakládání záhonů
Požadavky:

• minimální věk 18 let a způsobilost k
právním úkonům • zdravotní způsobilost
pro manuálně náročnou práci • znalost
zahradnických prací, praxe při použití
nástrojů • zručnost, samostatnost, pečlivost,
spolehlivost • pobyt v Nedvězí či v jejím
bezprostředním okolí výhodou
Pracovní úvazek a odměna:
• Dohoda o provedení práce, 160 Kč/h
Kontaktujte starostku MČ.
OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
Městská část se stala poskytovatelem
výkonu trestu obecně prospěšných prací.
V minulém roce jsme takto zaměstnali 2
osoby, které vykonávaly především úklid
komunikací, ale i údržbu obecních nemovitostí. Celkem bylo využito 200 pracovních
hodin, které jsou pro MČ zdarma.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
OPRAVA OPĚRNÉ ZDI

Tato stavba v ulici Rokytná byla, díky vlídnému počasí, dokončena v prosinci 2019.
Potřebné finance byly plně hrazeny z dotace poskytnuté Magistrátem hl. m. Prahy.
Tento rok proběhnou dokončovací zahradnické práce a pokud nám budou ponechány zbylé
prostředky z MHMP, tak zajistíme aplikaci ochranného nástřiku žulového kamene.
V JORDÁNKU NEBO-LI RADHOŠŤ
Byl dokončen prořez stromů a náletových dřevin u bývalého koupaliště. Zbývá odvoz
štěpky a dokončení úklidu. Pokud máte zájem, je štěpka volně k dispozici.
Dřevo bude využito na vybudování přírodních laviček a pro další potřeby městské části.

KNIHOVNA

Informace o dění v Místní knihovně budou přinášeny v samostatném občasníku.
Pořádané akce naleznete v kalendáři na webových stránkách MČ.
NOVÁ VÝSTAVBA
V polovině roku začne výstavba 21 rodinných domů mezi ulicemi Výtoňská a Únorová.
Dále městská část obdržela k vyjádření projekt na výstavbu 14 rodinných domů u ulice
Pánkova společně s novou provozovnou společnosti Stavinvest.
DOTACE Z ROKU 2019, RESP. 2018
Proběhla rekonstrukce 2 místností v budově úřadu a dotace je kompletně vyčerpána.
Z finanční částky na revitalizaci zeleně z roku 2018 ve výši 2.6 mil Kč, nebylo využito
80.000,- Kč a požádáme o převedení této částky do letošního roku.
Výsledek podaných žádostí na dotace z investiční rezervy Magistrátu hl. m. Prahy bude
znám koncem února.
NEBYTOVÉ PROSTORY POTOCKÁ
Městská část získává nemalé příjmy z pronájmu nebytových prostor. V minulých letech
nebyla ovšem investicím do nebytových objektů věnována dostatečná pozornost a je nutno
řešit základní fungování budov - především se jedná o kanalizaci, rozvody vody
a elektroinstalace. Návrh rozpočtu zahrnuje částku na tyto výdaje.
PŘECHODY PRO CHODCE
Vybudování přechodů pro chodce u autobusové zastávky Pánkova bude možné až po vybudování chodníků a ostrůvků ve vozovce neboť nově vymezené chodníky musí mít 3m šířky
a max. 6m délky a ani jeden z těchto parametrů nelze, bohužel, v současnosti splnit.
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
Magistrát hl. m. Prahy vyčlenil v letošním rozpočtu finance na vytvoření projektové dokumentace k rekonstrukci vozovky a chodníků v ulici Únorová, Slámova a Výmarova.
CESTA NA ŘÍČANY
Obnovení pěšího spojení mezi Nedvězím a Říčany podél Rokytky nepokročilo - provedené
geodetické zaměření pozemkových hranic, které bývalé koryto říčky označuje jako pozemek hl. m. Prahy, je rozporováno soukromým majitelem.
CHODNÍKY
Prosíme, věnujte pozornost vašim stromům a keřům, které zasahují do prostoru chodníků
a veřejných komunikací. Pokud prorůstají plotem a zabírají prostor pro chodce - i co se týče
průchozí výšky, je nutné je ořezat a nyní je k tomu vhodná doba.

PRAKTICKÉ INFORMACE
POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Platí od 1.1.2020 pro všechny psy v České republice a slouží k jejich snažší identifikaci
například v případě zaběhnutí. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení krajské
veterinární správy pokuta až 20.000 Kč a to i opakovaně. Očkování psa proti vzteklině je
platné pouze u čipovaného psa. Informujte se i veterinárního lékaře.
POPLATKY ZA PSA
Do 31.3. je třeba zaplatit každoroční poplatek za psa staršího tří měsíců. Do 15 dnů je pak
nutné přihlásit nového psa či jakoukoliv změnu.
Poplatek za 1. psa v domě činí 300,- Kč/rok, za každého dalšího pak 600,- Kč/rok. Částečné úlevy od poplatku se vztahují na poplatníka/majitele staršího 65 let, psy z útulku,
ale i psy nově čipované, služební či záchranářské.
Včas nezaplacené poplatky, nebo jejich část, může městská část zvýšit až na trojnásobek.
Více informací a potřebné formuláře naleznete na webových stránkách úřadu.
KOTLÍKOVÉ DOTACE III
Oproti předchozím výzvám je možno podávat žádost před realizací kopletní výměny
tepelného zdroje a to až do 30. října 2020! Dotace jsou určeny na výměnu neekologických
kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za moderní nízko-emisní
tepelné zdroje. Dále je možné získat dotační bonus, pokud zkombinujete žádost s programem Nová zelená úsporám - dotací na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému. Podrobné informace naleznete na portalzp.praha.eu.
SMALTOVANÉ CEDULE
Pokud je cedule s číslem popisným či orientačním patřící k nemovitosti poškozena či zcela
chybí, je povinností majitele nemovitosti zajistit novou.
Na trhu je více společností, které tyto cedule vyrábějí.
Máme dobrou zkušenost s firmou
Smaltovna GAEN Praha, Hlubočepská 1077/32, Praha 5, www.smaltovane.cz.
Číslo pražské popisné 320x250 - cena 581,- Kč
(červená cedule, text “NEDVĚZÍ U ŘÍČAN” a “PRAHA 10”)
Číslo pražské orientační 250x200 - cena 460,- Kč
(modrá cedule, může obsahovat i název ulice - v tom případě je cena 605,- Kč).

ODPADY
Tříděný odpad

Svoz směsného odpadu

Biopopelnice

Prosíme obyvatele, aby do
kontejnerů na tříděný odpad
ukládali pouze určený odpad a minimalizovali jeho
objem - složení lepenkových krabic. V průběhu
března přibude na stanoviště Rokytná popelnice na
jedlé oleje.

Od 1.1.2020 došlo k navýšení ceny za svoz směsného
odpadu.
Popelnice o objemu 70l vyvážena 1x týdně stojí 199,Kč/měsíc - podrobněji na
webových stránkách MČ.

Nově platí 50% z ceny biopopelnice (hnědá nádoba)
hlavní město Praha. Cena
nádoby například o objemu
120 l a svozu 1x /2 týdny
činí 56,- Kč/měsíc. Službu
lze objednat pomocí formuláře na www.mcnedvezi.cz.

Zjistíte-li, že u veřejných odpadkových košů chybí sáčky na psí exkremety nebo je třeba
koše vysypat, dejte nám vědět. Děkujeme, že takto přispějete k udržované obci.

ZVÍŘATA V OBCI
PROSÍME, NEKRMTE NUTRIE
Nutrie je známá jako vodní krysa nebo řekomyš, pochází z Jižní Ameriky.
Živí se kořeny a bylinami - potravu si vyhrabávají, nebo se pasou na březích, které
rozhrabávají a způsobují jejich erozi. Bohužel se vydávají i dál od břehů a likvidují zeleninové zahrádky.
V Evropě nemá přirozeného nepřítele a při přebytku potravy se rychle se množí.
Lidská potrava láká kromě nutríí i jiné hlodavce a kazí vodu.
KASTRACE KOČEK
V Nedvězí, ale i v ostatních obcích, se zvyšuje počet volně žijících koček. Ohrožují populace ptáků, ale i obojživelníků a znečišťují své okolí a je tedy vhodné
jejich rozmnožování omezit. Neméně důležité je zamezení případné nehumánní
likvidaci narozených a nechtěných koťat nebo přihlížení jejich smrti pod koly
automobilů. V případě kocourů kastrace omezí jejich značkování a tedy výskyt
charakteristického zápachu. Další výhodou kastrace je omezení agresivity spojené
především s vyhledáváním samičky.
Pokud se staráte o venkovní kočku, zvažte její kastraci, jedná se rychlý a bezpečný
zákrok probíhající v narkóze. Kocour může být, po kompletním probuzení, ihned
vypuštěn, kočka vyžaduje cca 4 dny v klidu, tedy v uzavřeném prostoru.
Brzké jaro - březen, duben - před narozením koťat, je vhodné období pro kastraci
koček. Kocoury lze kastrovat kdykoliv.

Pokud potřebujete poradit, pomoci s odchytem či odvozem na veterinární
stanici, obraťte se přímo na starostku Karolinu Trnkovou.
V případě venkovních zvířat lze zajistit financování zákroku.

KÁCENÍ STROMŮ
Povolení ke kácení je třeba vyřídit u dřevin s obvodem kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí - platí i pro stromy na soukromém pozemku.
Ovocné stromy lze kácet bez povolení.
Potřebné formuláře naleznete na webových stránkách nebo na úřadu MČ.
Kácení se provádí do 31. března.
Případné pokuty
Pokud fyzická osoba poruší zákon a např. pokácí dřevinu rostoucí mimo les bez
povolení, může dostat pokutu až 20 tis. Kč a to dle § 87 odst. 2 písm. e) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Jedná-li se o skupinu dřevin, hrozí za tento přestupek dle § 87 odst. 3 písm. d)
zákona pokuta až do výše 100 000, - Kč.
Pro právnické osoby je pokuta mnohem vyšší a dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. c)
zákona může být až 1.000.000,- Kč. Pokuta se uděluje za pokácení, ale i za poškození dřevin nebo skupiny dřevin (mimo les) bez povolení.

SVOZ BIOODPADU
Svoz probíhá v pondělí a ve čtvrtek
od 1. února do 30. listopadu
dle harmonogramu vyznačeného v mapě.
Jedná se především o posekanou trávu, větve rozdělené na menší
části (kratší než 1m), plevel, ...
Odvoz většího množství zahradního odpadu pokácené stromy, keře, velké množství větví není, bohužel, možné řešit v rámci veřejného vozu bioodpadu,
neboť kapacita depozitu není dostatečná.
Doporučujeme odvoz vlastními silami přímo k pravidelně
přistavovaným kontejnerům, případně
kontaktuje zaměstnance úřadu a domluvte asistenci.

Prosíme, připravte zeleň před pozemek až v den svozu!

ZASTUPITELSTVO
ZVEME VÁS NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA - NEDVĚZÍ
dne 17. února 2020
v zasedací místnosti úřadu MČ, 1 patro
Na programu bude např.:
Návrh rozpočtu na rok 2020
Mimosoudní vyrovnání s paní Kulichovou
Zřízení věcného břemene

...

Dne 29. ledna 2020 rezignoval na pozici zastupitele pan Václav Pokorný.
Na veřejném zasedání zastupitelstva složí slib pan Michal Moravec
a stane se novým zastupitelem MČ.

NAŠI JUBILANTI
V těchto týdnech slaví významná životní jubilea naši spoluobčané:
Leden - Eva Petříčková oslavila 70 let
Únor - Milena Tichá slaví 70 let

Přejeme hodně zdraví.
SPOLEČENSKÉ AKCE
Sobota 29. února v 15:00
LOUTKOVÉ DIVADLO
TRAMPOTY ŠTĚŇÁTKA GORDONA
Loutkové představení o délce 45 minut pro
malé i velké diváky. Divadlo Piškot přijede
vyprávět veselý a poučný příběh na motivy
pohádek skotského autora Donnieho S.
Moraye.
Pátek 27. března v 19:00
VEČER S ANDERSENEM
Večerní dobrodružství pro děti od 6 do 12
let v podobě pohádek, her, soutěží
a překvapení.
Jedná se o zkrácenou variantu oblíbené
Noci s Andersenem. Konec ve 22:00.
Velmi uvítáme dobrovolníky pro pomoc
s organizací - podrobné informace v místní
knihovně v sobotu mezi 10 a 12 hodinou
nebo na emailu knihovna@mcnedvezi.cz.
Sobota 28. března v 15:00
TAJEMNÍ NETOPÝŘI
Přednáška společnosti Nyctalus o životě

netopýrů s videoprojekcí a ukázkou živých
exemplářů. V případě dobrého počasí
vypuštění několika netopýrů do volné
přírody a nově vybudovaného netopýrovníku. Akce je určena pro všechny, kdo mají
blízko k přírodě a rádi se něco nového
dozvědí.
Sobota 4. dubna v 9:00
UKLIĎME ČESKO
Tento rok se zaměříme na Přírodní Rezervaci Mýto, tedy okolí Rokytky od Říčan
k Nedvězí.
Na akci č. 24231 je vhodné se zaregistrovat na www.uklidmecesko.cz nebo napište
zprávu na starosta@mcnedvezi.cz,
abychom zajistili dostatek rukavic a občerstvení.
Sobota 11. dubna v 10:00
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Upleteme si vlastní velikonoční polmázku,
obarvíme vajíčka a vyrobíme i jiné velikonoční ozdoby. Akce je určena pro všechny
věkové kategorie.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
OBJEMNÝ ODPAD
14. března - stanoviště Rokytná
4. dubna - stanoviště Břízova / Letní
12:00 - 16:00 hodin

BIOODPAD
7. a 28. března
- stanoviště ulice Potocká č.p. 31
13:00 - 16:00 hodin

Další informace naleznete na www.mcnedvezi.cz
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