NEDVĚZSKÝ
Listopad
Ž U R N Á L 2020
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí
COVID-19

JUBILANTI

Pravidelně probíhá dezinfekce
prostorů autobusových zastávek,
madel kontejnerů tříděného odpadu
a dětského hřiště.
Stále platí možnost pro všechny občany a firmy v Nedvězí vyzvednutí
dezinfekčního prostředku AntiCovid
v budově úřadu.

Významné životní jubileum oslaví
naši spoluobčané
Miloslav Johan
a
Miroslav Platil

Přejeme hodně zdraví.

Máte návrh ke zlepšení svého okolí či připomínku?
Budeme velmi rádi, když nám předáte své podněty.

POVODŇOVÝ STAV
Ve středu 14. října se projevily výrazné dešťové srážky a Rokytka vystoupala na III SPA - povodňový stupeň. Ve spolupráci s místními občany, kterým
tímto velmi děkujeme, dobrovolnými hasiči z Kolovrat, pracovníky Lesů Hl.
m. Prahy a Prahou 22 se podařilo zamezit škodám na majetku. Bohužel se
tak v praxi ukázalo, že projekt rekonstrukce koryta Rokytky realizované v
roce 2017 je nevhodný a situaci oproti minulosti spíše uškodil. Na tuto skutečnost upozorňujeme investora, tedy Magistrát hl. m. Prahy již 2 roky. Nyní
probíhá čištění koryta spočívající v odstranění místy až 70 cm naplaveného
bahna a vzrostlých rostlin.

VÝSLEDEK PETICE
Petici proti plánu zásobování provozovny společnosti STAV-INVEST střešní
systémy s.r.o. podepsalo 95 občanů, což je 1/2 všech dospělých obyvatel
s trvalým pobytem v Nedvězí a byla vzata na vědomí zastupitelstvem MČ.
Zároveň jsme informovali jednatele společnosti STAV-INVEST o této iniciativě s tím, že zvolení zastupitelé mají povinnost jednat v zájmu občanů
a budeme se peticí řídit.
Jednatelé společnosti dospěli k závěru, že rozhodnutí občanů Nedvězí nebudou rozporovat a přehodnotili plánovaný záměr. V současnosti je předložen
plán výstavby rodinných domů a jednáme o možnosti odkoupení části pozemků na výstavbu mateřské školky.
Oslovili jsme MHMP s žádostí o financování této koupě a momentálně čekáme na vyjádření.
Bez iniciativy spolku „Naše Nedvězí“ a všech petentů by se jednání neubírala tímto směrem. Děkujeme.

PRAŽSKÝ OKRUH
V červenci bylo vydáno územní rozhodnutí ke stavbě Silniční okruh kolem
Prahy, stavba 511 Běchovice - dálnice D1. Dle předpokladu se sešlo mnoho
odvolání a Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22 s nimi nyní pracuje.

ULICE PŘÁTELSTVÍ
Společně s Kolovraty, Královicemi a Prahou 22 upozorňujeme na nebezpečný úsek ulice Přátelství, křižovatky s komunikacemi K Říčanům a Pánkova.
Již od roku 2016 je opakovaně žádáno o vybudování kruhových objezdů,
které by umožnily bezpečnější odbočení automobilů, ale také překonání
komunikace pro cyklisty a hlavně pro chodce. Rekonstrukce z roku 2017
hledisko bezpečnosti zcela opominula. Jedinými opatřeními jsou snížení
rychlosti na 60 km/h a optické brzdy. Ani jedno však nezabraňuje častým
nehodám, ke kterým paradoxně přispívá i nový rychlejší povrch vozovky.
Magistrát hl. m. Prahy zpracovává studii možných alternativ, tzn. dopravní
modelování. Jakmile budou k dispozici výstupy a bude panovat shoda na
řešení obou křižovatek, MHMP je připraven pokračovat v dalších stupních
projektové přípravy. Předpokládáme ale, že úprava by se týkala spíše křižovatky z Královic, neboť naše bude změněna stavbou Pražského okruhu.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
REKONSTRUKCE
Po zpracované architektonické studii rekonstrukce budovy na konečné autobusu jsme zadali vypracování prováděcí dokumentace. Její součástí je položkový rozpočet a zároveň jsme nechali vypracovat kontrolní rozpočet. Vše
probíhá za spolupráce Městské policie a dokumentace zahrnuje požadavky
na vybavení a zabezpečení služebny.
Architektonická studie, prováděcí projekt a projekt připojení vody a kanalizace stály celkem 143.800,- Kč.
UBYTOVACÍ HOSTINEC
Probíhá architektonická studie rekonstrukce. Zadání projektu je stanoveno
tak, aby objekt v části přízemí zahrnoval nebytové prostory vhodné k pronájmu se zaměřením na služby. Vzhledem ke zdravotnímu stavu architektky je
dokončení studie opožděno. Cena za studii činí 74.000,- Kč.
REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE
Pokračujeme v přípravě potřebných dokumentů k žádosti o financování památkově chráněné trafostanice. Na stavebně historický průzkum budovy
navazuje projekt na obnovu, který bude dokončen do konce prosince. Tím
budeme mít všechny podklady pro žádost o financování této relativně malé,
ale nezbytné rekonstrukce.
Náklady na dokumentaci činí 23.230,- Kč.
REVIZE VEŘEJNÉHO ROZHLASU
V Nedvězí je instalováno 17 amplionů veřejného rozhlasu a většina nefunguje. Za pomoci vysokozdvižné plošiny byly ampliony demontovány a revize ukázala nutnou výměnu 11 ks z nich, 6 ks se bude repasovat. Pro lepší
pokrytí obce se doplní 3 ks a všechny budou instalovanány do konce roku
2020. Odhadované náklady na celou akci se pohybují okolo 35.000,- Kč.
TELEKOMUNIKAČNÍ DOMEK CETIN
Nepříznivé podzimní počasí oddálilo realizaci grafického vyzdobení fasády
telekomunikačního domku a sloupku PRE v ulici Pánkova na listopad.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Veřejného osvětlení u stezky vedoucí nad chatami u ulice Hájová nebude již
tento rok osazeno. Vzhledem k situaci COVID zadavatel dosud nevyhlásil
soutěž. Aktuálně se počítá se stavbou na jaře 2021.
OBNOVA POLNÍCH CEST
Obdrželi jsme účelové dotace v celkové výši 1.360.000,- Kč na obnovu stezek.
Geodetické vytyčení je před dokončením, pozdržela se sklizeň cukrové řepy.
Stezka Donátská a Nad Mejtama čeká na realizaci, kterou, bohužel, odsunulo deštivé počasí. Ze stejného důvodu je i sázení stromů přeloženo na jaro
2021. Dokončení okruhu směrem na Královice - trasa je již vytyčena, probíhá
poptávkové řízení. V tomto roce obdržela finance na obnovu polních cest i
městská část Královice a v plánu je i propojení na naši stezku. Do budoucna
tedy můžeme počítat s pěšími procházkami do Královic.

SPOLEČENSKÉ AKCE
Vzhledem k pandemii Covid-19 a nezbytným opatřením k zamezení jejího
šíření byla letos zrušena většina společenských akcí.
Jednou z mála uskutečněných, byť za upravených podmínek, bylo setkání
s Tajemnými netopýry - povídání s paní Zieglerovou ze společnosti Nyctalus, krmení netopýrů a krátký vědomostní kvíz.
Vládní opatření nám, bohužel, nedovolí uspořádat společné rozsvícení adventního stromku, ale s tím jsme již všichni počítali. Stromek bude samozřejmě ozdoben a snad navodí alespoň sváteční náladu. Akce na rok 2021
jsou naplánované a doufejme, že nám bude situace více přát.

Upozornění
Prosíme majitele psů, aby po svých mazlíčcích uklízeli
exkrementy nejen z chodníků, ale i z přilehlých trávníků.
Usnadníte tím život pracovníkům údržby i všem sousedům.
Nedvězský žurnál
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