NEDVĚZSKÝ
Květen
Ž U R N Á L 2019
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí
Vážení spoluobčané,
během posledních 6 týdnů se událo v naší městské části mnoho nového.
Na veřejném zasedání dne 25. března rezignoval starosta Radek Slavík
a současně místostarostka Mgr. Zuzana Máchová, jejíž odstoupení bylo
oficiálně zaregistrováno 1. dubna. Odstoupili ze svých funkcí i mandátu
zastupitele.
Pro plnohodnotné fungování zastupitelstva je třeba 5 členů a proto je
nutné vyhlásit nové volby. Prostřednictvím Magistrátu Hl. města Prahy
byla poslána odpovídající žádost a konání nových voleb předpokládáme
na podzim tohoto roku.
Dne 29. dubna složil slib nový zastupitel Václav Mlejnský a zastupitelstvo je v současnosti 4-členné.
Oslovili jsme právní oddělení Magistrátu hl. města Prahy a byly nám
poskytnuty následující informace. Pravomoce současného zastupitelstva
jsou omezené, konkrétní úkony vyplývají ze zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb, § 89 odst. 1 a 2. Mezi zásadní omezení patří
právo volit starostu a místostarostu, nabývat či převádět hmotný nemovitý majetek, rozhodovat o peněžních fondech městské části a mnoho
dalších. Máme však právo schvalovat rozpočet a hospodařit podle něj. V
praxi to znamená, že můžeme pokračovat v naplánovaných činnostech.
Na veřejném zasedání zastupitelstva, 29. dubna, jsem byla zvolena
výkonným představitelem městské části a Václav Pokorný mým zástupcem. Naše pravomoci odpovídají funkci starosty a místostarosty a
pracujeme coby neuvolnění.
Současná situace zastupitelstva není standardní, ale pokusíme se minimalizovat dopady na běžnou činnost úřadu.
Karolina Trnková a kolegové zastupitelé

NEJBLIŽŠÍ AKCE
25. května
NOHEJBALOVÝ
TURNAJ

8. června
DĚTSKÝ DEN

31. srpna
ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI

V sobotu 25. května, od 14
hodin, se na víceúčelovém
hřišti uskuteční turnaj nohejbalových dvojic. Registrujte se na emailu: vaclav.
pokorny@mcnedvezi.cz.

Sobota 8. června bude věnovaná všem dětem. Datum
bylo zvoleno tak, aby jste
měli možnost navštívit oblíbený Popoles dne 1. června.
O detailním rozpisu budete
informováni.

Čekají nás hasičské soutěže
a dovednosti, výuka první
pomoci s interaktivní figurínou i bezpečnosti chodců.
To vše v zábavné formě
spolu s nezbytným občerstvením.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
UZAVÍRKA MOSTU PŘES ROKYTKU

Dle aktuálních informací začne 3. června rekonstrukce mostu přes Rokytku, křižovatka Pánkova / Hájová a doba trvání uzavírky je odhadována na 3 měsíce.
Pro pěší bude zřízena provizorní dřevěná lávka. Autobusová linka 227 bude ukončena v ulici
Pánkova. Náhradní doprava pro “horní” část obce není zajištěna
SILNICE NA KRÁLOVICE
V období 27. května až 24. června bude uzavřena komunikace K Nedvězí vedoucí na Královice.
Dokončuje se připojení nové výstavby v MČ Královice a definitivní úprava povrchu vozovky.

INFORMUJEME
SVOZ BIOODPADU

Jedná se především o posekanou trávu, větve rozdělené na menší části, plevel, ... Délka
jednotlivých větví by neměla přesáhnout 1m.
Tato služba nahrazuje zajištění speciálních nádob na bioodpad.
Odvoz většího množství zahradního odpadu - pokácené stromy, keře, velké množství
větví - není, bohužel, možné řešit v rámci veřejného svozu bioodpadu, neboť kapacita
depozitu není dostatečná.
Doporučujeme odvoz vlastními silami přímo k pravidelně přistavovaným kontejnerům
nebo využít sběrný dvůr v ulici Bečovská v Uhříněvsi.
Pokud s odvozem potřebujete pomoci, volejte 267 710 823.
Více informací naleznete na www.mcnedvezi.cz v sekci Životní prostředí.
KAM NA PROCHÁZKU
Byla zrekultivovaná část bývalé stezky na Královice. Odklidili jsme odpadky a černé skládky, prořezali uschlé stromky a křoví a většina větví je již seštěpkovaná. Štěpka byla použita
na zamulčování nově vysazených stromů. Fyton rozoral hromady navezené zeminy v polovině stezky, ale, bohužel, při tom zahynula liška s liščaty, kteří v jedné hromadě měli noru.
Na konci stezky je možné namířit zpět do Nedvězí, přejít 100m pole a přes mostek se vrátit
po pravém břehu Rokytky. Další variantou je vydat se na hranici pole a křovin až na křižovatku se stezkou mezi Křenicemi a Královicemi.
TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Sada čtyř textilních tašek - opakovaně použitelných - na tříděný odpad je k dispozici na
úřadu MČ. Tašky jsou hrazeny Magistrátem HMP a můžete si je vyzvednou proti podpisu.
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY NA POŠTĚ
Od 1.7. do 30.9. bude pošta v Kolovratech otevřena po zkrácenou dobu 11:00 - 18:00.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
24.května (14:00 - 22:00) a 25. května (8:00 - 14:00)
zasedací místnost úřadu městské části

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
NOVÁ VÝSTAVBA

V budoucnu vznikne na parcele č. 274/20, mezi ulicemi Výtoňská a Únorová, celkem 21
rodinných domů. Předchozí zastupitelstvo nemělo žádné připomínky k předložené projektové dokumentaci na umístění vjezdů do ulice Výtoňská a z toho vyplývajícího vykácení
břízového stromořadí. V proběhlých diskuzích s investorem, projektantem a dopravním
odborem jsme nalezli kompromis ve vynaložení financí investora a nutnosti kácení. Jednalo by se maximálně o 5 stromů
Započala demolice statků mezi budovami Fytonu a čističkou odpadních vod. Máme k dispozici dokumentaci o jednotlivých krocích a o zajištění ekologické likvidace eternitové
střešní krytiny. V průběhu prací proběhla kontrola a bylo ověřeno dodržování přísných
postupů. V místě bývalého statku, Pánkova č. 21, by v budoucnu mělo vzniknou několik
rodinných domků.
Dále plánuje společnost STAV-INVEST střešní systémy s.r.o. v prostoru, uvolněném odstraněním současných budov, vybudovat svou provozovnu.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Odsouhlaseno uzavření rámcové smlouvy na právní služby s advokátní kanceláří Houfek.
Aktuálně řešené kauzy budou nadále spravovány advokátní kanceláří Franěk.

POSUDEK

Statický posudek stability opěrné zdi na pozemku č. 62/1 konstatoval havarijní stav - nestabilitu způsobenou vysokými deformacemi, zdivem bez pojiva a chybějící ochrannou
římsou. Opěrná zeď může ovlivňovat přilehlý dům a je doporučeno přistoupit ihned k její
sanaci. Náklady budou vysoké, a tak, po vypracování projektu, oslovíme Magistrát Hl. m.
Prahy ohledně spolupráce.

STEZKA PODÉL ROKYTKY

Stále, bohužel, není dořešena situace ohledně stezky pro pěší do Říčan.
Magistrát hl. m. Prahy vypsal výběrové řízení na dodavatele geodetických služeb, které by
mělo být ukončena během června. Pak budou přesně zaměřené pozemky hl. města a můžeme pokročit dále v obnovení stezky či zajištění náhradní trasy.

ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU TELEKOMUNIKAČNÍ ŠACHTY

Bylo nutno vyřešit akutní opravu telekomunikační šachty v majetku MČ na příjezdu do
naší obce od Kolovrat. Vzhledem k možnosti vzniku větších škod na cizím majetku (poškození projíždějících vozidel), zastupitelstvo rozhodlo o zadání zakázky bez vypsání
výběrového řízení a byla oslovena přímo firma STABILOR, která nabídla opravu v nejrychlejším termínu za příznivou cenu.

KONTROLA STAVU ŘÍČKY ROKYTKY 25. DUBNA

Na výzvu Magistrátu hl.města Prahy byla provedena kontrola povodí Rokytky v katastru
naší obce. Kontroly a monitorování se zúčastnili zástupci městského úřadu Praha Uhříněves, Lesů hl.města Prahy a MHM Prahy. Účelem prohlídky bylo zjistit skutečný stav povodí v katastru Nedvězí. Začátek byl stanoven u vodní nádrže Pacov, kde po krátké poradě
a seznámení se situací hlídka vytvořila přibližný plán monitorování a kontroly. Trasa kopírovala koryto vodního toku, byl sepisován stav a hodnoceny úseky, které se v minulosti
jevily jako rizikové. Problém, týkající se naší obce, je kvetoucí hladina přímo v Nedvězí
od dětského hřiště po most navazující na ulici Pánkova. Toto se v blízké budoucnosti bude
řešit s dotčenými orgány. Dále bylo shledáno jako velký přínos vyčištění koryta při akci
„Ukliďme Česko“ od ČOV Nedvězí po mostek a odpočívadlo směrem do Královic.

NAŠI JUBILANTI
V příštích týdnech oslaví významná životní jubilea naši spoluobčané.
Květen – Jan Bače, 75 let a Marta Feď ková, 70 let
Červenec – Marie Rathouská oslaví 88 let
Září - Jiřina Bydžovská oslaví 89 let

Přejeme hodně zdraví.
UDÁLO SE U NÁS
SPOLEČENSKÉ AKCE

Navštivte webové stránky městské části
a podívejte se na fotografie z uskutečněných akcí:
V sobotu 30. března jsme se rozloučili se zimou,
hodili Moranu do vody a přivítali jaro.
V neděli 7. dubna jsme si připomněli
Mezinárodní den dětské knihy, odvážní soutěžící si
odnesli domů knihu i vlastnoručně vyrobenou záložku.
O velikonoční sobotě se mnozí z nás naučili
plést vlastní pomlázku.
Na pálení čarodějnic se vyčasilo, byla připravená krásná
vatra, buřtů bylo dostatek a nakonec i pivo teklo proudem.

UKLIĎME ČESKO

V sobotu 6. dubna proběhla akce “Ukliďme Česko”, kdy jsme se zaměřili na okolí Rokytky v
úseku od čističky odpadních vod směrem na Královice a přilehlé lesy.
Sešlo se 27 dobrovolníků včetně 9 dětí a za 7 hodin jsme sesbírali 6 tun odpadků a 41 pneumatik. Společnost Lesy Hl. m. Prahy na vlastní náklady přistavila kontejner a zajistila odvoz
všech odpadků. Ještě jednou všem zúčastněným děkujeme.

SÁZÍME STROMY

Následující sobotu 13. dubna zorganizoval spolek Sázíme stromy zasazení 30 javorů babyka
na část stezky směrem na Královice. Javory byly vybrány coby původní druhy, odolnější vůči
suchu a přirozené pro okolní prostředí. Zaměstnanci společnosti Accenture Central Europe
společně s jejich přáteli a rodinami vzali do ruky nářadí a za skoro zimního počasí všechny
stromy zasadili. Společnost Accenture také javory zafinancovala. Stromy jsou zamulčované a
naši pracovníci údržby je pravidelně zalévají.

INFORMACE PRO OBYVATELE

www.mcnedvezi.cz
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