NEDVĚZSKÝ
Srpen
Ž U R N Á L 2019
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí
NEJBLIŽŠÍ AKCE
31. srpna
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Zveme vás od 13 hodin do prostoru před úřadem a místní hospůdkou.
Přijďte si prohlédnout hasičskou techniku různých sborů, přijedou i záchranáři a policisté.
Seznamte se s hasiči dopravního podniku Praha (specialisté na řešení událostí v pražském
metru), hasiči SŽDC, tedy zkráceně drážní hasiči, hasiči hl. města Prahy (sbor, který chrání spánek i obyvatel naší městské části) i báňských záchranářů.
Vyzkoušíme si první pomoc na interaktivní figuríně.
Čeká Vás tématický kvíz, soutěže, ...
Od 15 hodin zahraje Caktus ShowBand každému, kdo má rád rock’n’roll, swing či oldies
Občerstvení nabídne místní hospůdka, stany pro případ deštivého počasí jsou nachystány.
Těšíme se na viděnou.

VOLBY
SOBOTA 14. ZÁŘÍ OD 7:00 DO 22:00
Konají se nové volby do zastupitelstva městské části Praha - Nedvězí.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději ve středu 11. září.
Byla podána pouze jedna kandidátní listina se šesti kandidáty
Sdružení nezávislých kandidátů Nedvězí:
Karolina Trnková, 45 let, výkonná představitelka MČ a konzultant
JUDr. Ivan Nejedlý, 54 let, právník
Václav Pokorný, 42 let, zástupce výkonné představitelky MČ a strojvedoucí ČD
Bc. Pavla Moravcová, 39 let, zastupitelka MČ a ředitelka hotelu
Václav Mlejnský, 46 let, zastupitel MČ a velitel hasičů
Michal Moravec, 40 let, IT technik
V pondělí 16. září se koná ustavující schůze zastupitelstva. Máte-li zájem se účastnit dění
v obci, přihláste se do některého z výborů - kontrolního, finančního či životního prostředí.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
OPRAVA OPĚRNÉ ZDI

Na jaře tohoto roku byl vypracován odborný posudek na opěrnou zeď v ulici Rokytná a na
jeho základě jsme obdrželi od Magistrátu HMP účelovou dotaci ve výši 1 mil. Kč na opravu konstatovaného havarijního stavu. Momentálně probíhají přípravné práce - geodetické
zaměření a hloubkové zemní sondy - a následovat bude projekt. Samotnou opravu provede
ještě v tomto roce odborná firma vybraná na základě výběrového řízení.

REKONSTRUKCE V BUDOVĚ ÚŘADU

V roce 2018 městská část obdržela dotaci z Magistrátu hl.m.Prahy na rekonstrukci dvou
místností v budově úřadu a podařilo se opravit část elektroinstalace. V letošním roce jsme
vypracovali návrh rekonstrukce a oslovili stavební firmy pro vytvoření cenových nabídek.
Společnost Nemostav byla vybrána, neboť je schopna zakázku realizovat v roce 2019 a práce budou zahájeny v září. Podzimní komunální volby se budou konat v místnosti knihovny.

REKONSTRUKCE INFRASTRUKTURY

Je vypracován plán rekonstrukce vozovek a chodníků v celé obci. Společně s investičním
odborem Magistrátu HMP jsme navrhli 2 etapy rekonstrukce a v příštím roce by měly být
zahájeny projekční práce. V souvislosti s vypracováním projektu je nutné ověřit stav přípojek především na dešťovou kanalizaci. Vlastníci nemovitostí u komunikací, kterých se rekonstrukce týká, naleznou evidenční list v tomto vydání. Prosíme o jeho vyplnění a předání
na úřad - do poštovní schránky či osobně. Předem děkujeme za spolupráci.

REKONSTRUKCE CHODNÍKU A PŘÍSTŘEŠEK ZASTÁVKY

Podařilo se rekonstruovat chodník na konečné autobusu. Odklonění autobusové dopravy
umožnilo hladký průběh stavebních prací. Vozovka bude opravena v rámci plánované rozsáhlé investice Magistrátu hl. města Prahy. Zároveň byl instalován přístřešek autobusové
zastávky, kde - po obnovení provozu linky autobusu 227 - naleznete druhou vitrínu s aktuálními informacemi z obce. Chybějící chodník v ulici Za Úřadem bude vybudován v 2. etapě.

AUDIT PRONAJÍMANÝCH NEMOVITOSTÍ

Firma Bytecheck provedla audit nemovitostí s pronajímanými byty a vypracovala seznam
nezbytných investic na další roky. Mezi nejdůležitější patří rekonstrukce elektroinstalací,
zamezení vzlínání vlhkosti do nemovitostí či rekonstrukce terasy v nemovitosti Břízova.
Některé ze závad již odstraňujeme, na další se pokusíme získat spolufinancování z Magistrátu hlavního města Prahy. Vypracované zprávy jsou k nahlédnutí na úřadu městské části.

DOTACE NA ROK 2020

Odeslali jsme několik požadavků na dotace z Magistrátu HMP - malotraktor s variabilním
příslušenstvím, lavičky, rekonstrukce prostoru před budovou úřadu s vytvořením parkovacích míst, bezbariérový přístup do budovy úřadu, ukazatele rychlosti v obci, rekonstrukce
střechy transformátorové stanice (nemovitá kulturní památka), rekonstrukce fasády nájemního domu, rekonstrukce elektroinstalací v nájemních domech, zajištění stability opěrné zdi
u nájemního domu a obnovení alejí v našem katastru. Tento rok není stanoven limit počtu
žádostí a věříme, že se podaří některé projekty realizovat.
V JORDÁNKU NEBO-LI RADHOŠŤ
Připravujeme projekt na revitalizaci bývalého koupaliště Jordánek. Revitalizací je myšleno
odstranění náletových dřevin, pletivových plotů, vyčištění vodní nádrže a zprůchodnění přítoku. O konkrétní podobě jednáme s Lesy hl. m. Prahy a odborem ochrany přírody MHMP.
Proběhlo prořezání náletů na přístupové cestě a čeká zviditelnění stávající dubové aleje.
Vytipování stromů proběhlo společně s arboristickým odborníkem, jenž také zpracoval posudek na topol kanadský, který stojí na pozemku v naší správě. Mohutný topol zůstane dominantou oblasti Jordánku a měl by se do budoucna zapsat do seznamu památných stromů.

ULICE KE STATKU

Vozovka v této ulici byla přeřazena z účelové komunikace do III. třídy a máme tedy možnost ji v budoucnu rekonstruovat a umožnit její širší využívání.

ÚDRŽBOVÉ PRÁCE

Byla uzavřena smlouva s Probační a mediační službou, tzn. požadavek na využití pracovníků vykonávajících obecně prospěšné práce. Tito pracovníci budou převážně zaměstnáni při
úklidových a údržbových pracech. Dosud nám nebyl nikdo přidělen.

STEZKY PRO PĚŠÍ

Na základě usnesení zastupitelstava č. 1 a 5 z letošního roku jsme vypověděli pachtovní
smlouvy na pozemky, po kterých v minulosti vedly polní cesty do okolních obcí. Na podzim
roku 2020 uplyne výpovědní lhůta a proběhne geodetické zaměření, terénní úpravy a vysazení alejí. Jedna z cest povede do ulice Pod Bahnivkou, druhá kopíruje Donátskou stezku.

STUDNY A VRTY

V rámci projektu mapování studní a vrtů na území hl.města Prahy jsme zahájili kontrolu stavu obecních studní v našem katastru. Zjišťujeme skutečný stav a možnost zásobování vodou
v případě mimořádných událostí, jako je sucho nebo technické havárie. Provedeme celkový
součet a vytvoříme mapu umístění a pasportizaci společně s Magistrátem hl.města Prahy.

KNIHOVNA

Po dokončení rekonstrukce zasedací místnosti bude knihovna přemístěna do tohoto prostoru a možnost zapůjčení knih bude k dispozici po celou dobu úředních hodin městské části.

PŘÍZEMÍ BUDOVY ÚŘADU

Po přesunutí knihovny do 1. patra budovy zde vznikne samostatný prostor se sociálním
zázemím a kuchyňkou. Plánujeme tento prostor pronajmout za podmínky zajištění některé
ze služeb pro obyvatele - pobočky Pošta Partner, Zásilkovny a podobně.

ODMĚNY ZASTUPITELŮ

Zastupitelstvo po rezignaci starosty, místostarostky a po nástupu pana Václava Mlejnského
je složeno pouze ze 4 členů. Z tohoto důvodu pracuje s omezenými pravomocemi. Mezi
jinými agendami nemůžeme rozhodovat o odměnách zastupitelů a tedy po celou dobu našeho současného mandátu - od 25. března - pracujeme všichni bez odměny, tedy zdarma.
Ušetřené finance využíváme např. investicemi do technického vybavení.

OPRAVA MOSTU PŘES ROKYTKU

Investorem je TSK a nemáme tedy, bohužel, možnost ovlivnit průběh rekonstrukce. Snažíme se alespoň apelovat na dodržení naplánovaného termínu dokončení opravy, tedy 30. září.

INFORMUJEME
TŘÍDĚNÝ ODPAD

Zažádali jsme o zvýšení počtu kontejnerů na plast na stanovišti Rokytná.
Upozorňujeme podnikatele v naší MČ, že využívání separačních nádob (papír, plast, sklo)
umístěných na pozemních komunikací a veřejných prostranstvích bez písemné smlouvy
může být pokutováno až do výše 300.000,- Kč. Separační nádoby jsou určeny pouze pro
obyvatele - nepodnikatele - a hradí je Magistrát hlavního města Prahy ze svého rozpočtu.
Také žádáme obyvatele o respektování určení obsahu jednotlivých kontejnerů a dodržování
instrukcí k odložení odpadu. Plastové lahve musí být sešlápnuté, lepenkové krabice rozložené. Bohužel, je běžnou praxí, že v kontejneru na papír jsou odhozeny dětské pleny či
smíšený odpad.
Buďme ohleduplní k obyvatelům, bydlícím v blízkosti kontejnerů na tříděný odpad a nevhazujme sklo po 8 hodině večerní a v brzkých ranních hodinách.

ROKYTKA A OKOLÍ

Povodí Rokytky a Lesy hl. města Prahy začnou v druhé polovině srpna s odstraňováním
náletových dřevin v korytu Rokytky.
Na podzim, v době vegetačního klidu, bude zahájena likvidace nebezpečných stromů či
jejich částí podél cest v okolí Rokytky, na pozemcích hlavního města Prahy i v naší správě.

NAŠI JUBILANTI
V příštích týdnech oslaví významná životní jubilea naši spoluobčané.
Září - Jiřina Bydžovská oslaví 89 let
Říjen - Taťána Modráková oslaví 70 let
a Ludmila Grulichová oslaví 80 let

Přejeme hodně zdraví.
UDÁLO SE U NÁS
DĚTSKÝ DEN

Sobota 8. června byla ve znamení rozličných her, soutěží a dílniček pro menší i větší děti.
Netradičně byla do programu zařazena prohlídka popelářského vozu.
Společně všichni zvládli armádní běh a na ohni opekli špekáčky.
Na hřiště přibylo pískoviště a jeho autor, pan Zdeněk Hnědkovský, věnoval několik sad
báboviček do začátku. Součástí pískoviště je plachta, kterou je třeba při odchodu vždy celou
plochu písku zakrýt, aby nedošlo ke znehodnocení písku zvířecími exkrementy.

PRAKTICKÉ INFORMACE
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

vždy od 12:00 do 16:00 hodin
24.8. stanoviště Lednová
21.9., stanoviště Rokytná
9.10., stanoviště Letní/Břízova
16.11., stanoviště Rokytná

KONTEJNERY NA BIOODPAD

vždy od 13:00 do 16:00 hodin
stanoviště ulice Potocká č.p. 31
17. a 31. srpna
14. a 28. září
5., 12. a 26. října
2. a 23. listopadu
NEBEZPEČNÝ ODPAD 15.října, 17:10 - 17:30, stanoviště před hospůdkou

INFORMACE PRO OBYVATELE

www.mcnedvezi.cz

Na webových stránkách naleznete aktuální informace o veškerém dění v obci.
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