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Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou další číslo Újezdského zpravodaje
a věříme, že v něm najdete pro vás zajímavé informace.

Nová Redakční rada si dala za cíl zvýšit jeho informační
hodnotu. Zařadili jsme tedy do Zpravodaje nové rubriky,
o kterých si myslíme, že každému nás mohou přinést
užitečné zprávy.

Rubrika „Odpovědi na otázky čtenářů“ je tentokrát za-
měřena na tolik diskutovaný stav místních komunikací.

V rubrice „Z úřadu“ se stručně představuje Živnosten-
ský odbor a čtenář se dozví, jaká je náplň jeho práce.
Plnou verzi pak je možné nalézt na www stránkách MČ
Praha 21.

V části „Rozhovory s lidmi“ zjistíte, jak úspěšně si v této
sezoně vedli místní fotbalisté a jaké jsou jejich plány na
nejbližší roky.

Jsme rádi, že je zájem i o tématicky zaměřené jednorá-
zové příspěvky. Například návštěvnost www stránek MČ
Praha 21 stoupla po uveřejnění příspěvku p. kolegy
Jantsche v minulém čísle o více než 60 % !

Vazbu mezi webovými stránkami a Zpravodajem budeme
dále více rozvíjet. Je jasné, že ve Zpravodaji nelze vždy
nechat vytisknout kompletní verzi článků a naopak na
webu tento prostor je a vždy bude – naším záměrem je
tedy tato dvě informační média vzájemně kombinovat
tak, aby stručná informace byla dostupná ve Zpravodaji
a detailní zprávy poté uveřejněny na webu.

Připravuje i další rubriky a změny. Nápady a návrhy čte-
nářů na vylepšení Zpravodaje samozřejmě vítáme. Po-
třebné kontaktní údaje pro komunikaci s Redakční ra-
dou jsou uvedeny v tiráži poslední stránky Zpravodaje.

Příští číslo Újezdského zpravodaje vyjde jako každoroč-
ně až v měsíci září. Ale to je ještě hodně daleko – mezi-
tím si užijme sluníčka a volných dní !

Příjemné prožití léta a hezkou dovolenou vám všem přeje

Redakční rada Újezdského zpravodaje
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Informace z 54. jednání

Rady MČ Praha 21 ze dne

18. května 2005

Schvaluje

- smlouvu o zřízení věcného bře-
mene s firmou Český Telecom
a.s. k pozemku parc.č. 2664
v k.ú. Újezd nad Lesy a zároveň
pověřuje starostku pí Zikmun-
dovou podpisem této smlouvy

- smlouvu o zřízení věcného bře-
mene s firmou Český Telecom a.s.
k pozemku parc.č. 2986 k.ú.
Újezd nad Lesy a zároveň po-
věřuje starostku pí Zikmundo-
vou podpisem této smlouvy

- zápis z jednání školní komise
ze dne 26. 4. 2005

- smlouvu o spolupráci č. 0520695687
mezi Českou produkční 2000 a.s.
a MČ Praha 21 a zároveň po-
věřuje starostku pí Zikmundo-
vou podpisem této smlouvy

- splátkový kalendář pro pana
Františka Bílka na byt Žíšov-
ská 1627/14 ve výši 3.500,-Kč
/měsíc a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 informovat
pana Bílka o výši splátek

- finanční příspěvek na rozlučko-
vý večírek žáků 9. tříd ve výši
10.000,-Kč a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 poskytnout
tento příspěvek z kapitoly 10 –
Všeobecná pokladní správa –
z rezervy do kapitoly 04 – Škol-
ství

- rozpočtová opatření č. 20 a 21
– úprava rozpočtu v roce 2005
v kapitole 09 – Vnitřní správa –
poskytnuté půjčky z fondu za-
městnavatele  a v kapitole 10 –
Všeobecná pokladní správa –
splátky půjček z fondu zaměst-
navatele dle tabulek, které jsou
nedílnou součástí usnesení

- žádost vedoucího OMI o změ-
nu využití části účelové dotace
z MHMP na akci „Rekonstrukci
chovných rybníků Staroújezd-
ského a Blatovského“ (ORG 7518),
a to na zateplení MŠ Rohožník
a zároveň ukládá starostce
pí Zikmundové projednat s pří-
slušným radním Magistrátu

hl. m. Prahy změnu účelu vyu-
žití finanční dotace

- předložený návrh odměn za
1. pololetí řediteli Mgr. Mirosla-
vu Kurkovi, Masarykova ZŠ, Po-
lesná 1690, Janě Cenkrové, 1 MŠ,
Starokolínská 132, Anně Vlko-
vé, MŠ Sedmikráska, Lišická
1502, a Danuši Štolcbartové,
MŠ Rohožník, Žárovická 1653
dle přílohy, která je nedílnou
součástí originálu usnesení

Revokuje

- Usnesení Rady MČ Praha 21
č. 916 ze dne 8.12. 2004 v plném
rozsahu a zároveň ukládá sta-
rostce pí Zikmundové předložit
revokaci usnesení, převod vlast-
nictví bytové jednotky č. 13,
Žíželická 1611, Praha 9 na nej-
bližším zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 21

Nesouhlasí

- s odkoupením pozemku parc.
č. 773/5,  ostatní plocha v k.ú.
Újezd nad Lesy vzhledem k ne-
dostatku finančních prostředků
a zároveň žádá Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majet-
kových o zvážení možnosti da-
rování tohoto pozemku do
vlastnictví hl. m. Prahy a dále
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) zaslat stanovisko Úřadu
pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových

- s uvolněním finančních prostřed-
ků z rezervy rozpočtu na rok 2005
na lékařskou službu první pomo-
ci a zároveň navrhuje ukončit
smlouvu čj: 06/OSVZ/2005
o úhradě příspěvku na náklady
spojené s provozem lékařské
služby první pomoci pro rok 2005
k 30.6. 2005 a dále ukládá sta-
rostce pí Zikmundové informovat
o ukončení smlouvy MČ Prahu 14

Bere na vědomí

- dopis obyvatel z ulice Toušické
týkající se problematiky silnič-
ního provozu v ulici Toušické
a ukládá starostce pí Zikmun-
dové odpovědět jim v intencích
jednání Rady MČ Praha 21

- žádost paní Růženy Neuman-
nové o zrušení exekuce na byt
Žíželická 1610, byt č. 7 a záro-
veň souhlasí s možností odpro-
deje bytové jednotky žadatelce
včetně penále dále ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 informovat
o této možnosti žadatelku s tím,
aby se k ní vyjádřila do 30.6.
2005, aby bylo možno uzavřít
kupní smlouvu do 31.7. 2005

- předložený materiál týkající se
změny územního rozhodnutí
pro stavbu „Soubor RD, MŠ
a kostel ul. Čentická“ a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21svo-
lat schůzku všech zaintereso-
vaných stran k projednání no-
vého návrhu změn územního
rozhodnutí pro zbývající část
území uvedené stavby „Soubor
RD, MŠ a kostel ul. Četnická,
Praha 9 – Újezd nad Lesy, Klá-
novický les“

- dopis paní Jany Kněžíkové ze
sídliště „Na Božkovně“ týkající
se vyřešení vlastnictví dětské-
ho hřiště Na Božkově parc.
č. 4268/8 a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 vstoupit v jed-
nání s MHMP o možnosti svě-
ření pozemku, na kterém se
nachází dětské hřiště, do ma-
jetku MČ Praha 21

- internetový příspěvek pana
M. Fialy týkající se ranní doprav-
ní špičky na silnici 1/12 směrem
do centra a zároveň ukládá sta-
rostce pí Zikmundové vstoupit
v jednání s MČ Praha Běchovi-
ce o možnosti zlepšení průjezd-
nosti komunikace 1/12

Souhlasí

- s přechodem nájmu v bytě na
adrese Rohožnická 1609, byt
č. 4 na pana Jaroslava Mertu
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 informovat paní Jaro-
slavu Vágnerovou o přechodu
nájmu a dále pověřuje starost-
ku pí Zikmundovou podpisem
nové nájemní smlouvy

- s rozpočtovým opatřením č. 19
– úprava rozpočtu v roce 2005
– v kapitole 04 – školství – na
základě změny školského záko-
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na č. 561/2004 Sb., úplata za
vzdělávání a školské služby, dle
tabulky, která je nedílnou sou-
částí usnesení a zároveň uklá-
dá starostce pí Zikmundové
předložit tento materiál na nej-
bližším zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s přechodem nájmu v bytě na
adrese Žíšovská 1628, byt č. 57
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 informovat žadatele
a dále pověřuje starostku pí Zik-
mundovou podpisem nové ná-
jemní smlouvy

- na základě výběrového řízení
s odprodejem pozemků parc.
č. 1009/79 a 1009/80 v k.ú.
Újezd nad Lesy a zároveň uklá-
dá starostce pí Zikmundové
předložit materiál na nejbližším
zasedání zastupitelstva MČ
Praha 21

- s předloženou projektovou do-
kumentací ke stavebnímu říze-
ní – řešení signalizačního zaří-
zení na křižovatce ulic 1/12 –
Staroújezdská – Novosibřinská
– Toušická v Praze 9 – Újez-
dě nad Lesy, dává souhlas se
stavbou světelně signalizační-
ho zařízení (dále jen SSZ),
s položením nových kabelů
včetně celého vystrojení SSZ
na křižovatce ulic Novosibřin-
ská – Toušická , k výměně ka-
belu včetně celého vystrojení
původního SSZ na křižovatce
ulic Staroújezdská – Novosib-
řinská na těchto pozemcích
v našem vlastnictví: k,ú. Újezd
nad Lesy parc.č.36, 346/3,
346/1, 4267 (dříve PE 702/2),
4088/1 (702/2), 4084/1 (438/1),
1660 (713), 1655, 1645 a záro-
veň  ukládá Úřadu MČ Praha 21
informovat žadatele v intencích
jednání Rady MČ Praha 21

Ukládá

- starostce pí Zikmundové vstou-
pit v jednání s občanským sdru-
žením Maminy z Újezdské ro-
viny a s D-CLUBEM ohledně
vyúčtování předchozích akcí
a čerpání grantových prostředků

- Úřadu MČ Praha 21 informovat

paní Evu Mojhovou, že jí nebu-
de prodloužena nájemní smlou-
va na prodejní stánek v ulici
Toušická a paní Pavlu Jiřištovou,
že jí bude smlouva vypověze-
na a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 připravit materiál na
příští jednání Rady MČ Praha 21

Ruší

- původní záměr na pronájem ne-
bytových prostor Živonínská 1629
a zároveň souhlasí  s vypsáním
výběrového řízení na pronájem
nebytových prostor se zámě-
rem na využití prostor ve pro-
spěch obyvatel MČ s cenou
1.200,-Kč/m2/rok a dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 zveřejnit
tento záměr

Pověřuje

- starostku pí Zikmundovou jed-
nat s firmou Medisal spol. s.r.o
o vypuštění bodu 5 čl. VII.
Smlouvy č. 44/01 o nájmu ne-
bytových prosto a o výsledku
jednání podat informaci na dal-
ším jednání rady. Nebude-li tento
požadavek nájemcem akcepto-
ván, Rada MČ Praha 21 sou-
hlasí s vypovězením smluvního
vztahu

Informace z 55. jednání

Rady MČ Praha 21 ze dne

25. května 2005

Schvaluje

- uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě č. 19033 A o nájmu na
části nemovitosti uzavřené dne
13.3. 2000. Jedná se o moder-
nizaci zařízení základové sta-
nice mobilní telefonní sítě na
budově ZŠ Polesná 1690, Pra-
ha 9 – Újezd nad Lesy a zároveň
pověřuje starostku pí Zikmun-
dovou podpisem tohoto dodatku

- termín konání jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21 na den 16.
června 2005 a program jedná-
ní Zastupitelstva MČ Praha 21
dle předloženého návrhu, kte-
rý je nedílnou součástí usnese-

ní a dále souhlasí s jeho dopl-
něním o body z dalších jednání
Rady MČ Praha 21 do doby ko-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

Souhlasí

- s uzavřením dodatku č. 1 smlou-
vy o převodu  vlastnictví byto-
vé jednotky č. 36, Žíšovská
1627 a č. 11, Žíšovská 1628,
Praha 9 – Újezd nad Lesy a zá-
roveň ukládá starostce pí Zik-
mundové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

- na základě výběrového řízení
s prodejem bytu č. 22, I kate-
gorie, o velikosti 3 + kk s přísl.
63 m2, v ul. Źíšovská 1627, Pra-
ha 9 – Újezd nad Lesy a záro-
veň ukládá starostce pí Zik-
mundové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

- s umístěním oboustranného
osvětleného reklamního zaříze-
ní o rozměrech 6x3 m na po-
zemku parc.č. 599/1 v k.ú.
Újezd nad Lesy. Tento souhlas
se vydává jako souhlas vlast-
níka a nezakládá žádné majet-
koprávní nároky. Zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
informovat žadatele v intencích
jednání Rady MČ Praha 2+
s upozorněním, stavba reklam-
ního zařízení podléhá staveb-
nímu povolení

- s uloženými nápravnými opat-
řeními, která vyplynula ze Zprávy
auditora o výsledku hospodaření
a o ověření účetní závěrky a zá-
roveň ukládá starostce pí Zik-
mundové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21

- s předloženým Dodatkem č. 1
k jednacímu řádu kontrolního
výboru Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21 a zároveň ukládá starost-
ce pí Zikmundové předložit ma-
teriál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- se změnou rozpočtu na rok
2005 – rozpočtové opatření
č. 22 dle předloženého mate-
riálu, který je nedílnou součás-
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tí usnesení. Jedná se o přijetí
účelové invest iční dotace
z MHMP ve výši 2 200 000,-Kč
na investiční akci „Objekt inte-
grovaných prodejních ploch na
sídlišti“ a zároveň ukládá sta-
rostce pí Zikmundové předložit
materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s úpravou rozpočtu na rok 2005
– rozpočtové opatření č. 23 dle
předloženého návrhu – tabulky,
která je  nedílnou součástí to-
hoto usnesení. Jde o ponechá-
ní investičních  a neinvestičních
účelových prostředků z roku
2004 na stejný účel v roce 2005
a zároveň ukládá starostce
pí Zikmundové předložit mate-
riál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

Nesouhlasí

- s prodejem pozemku parc.
č. 2268 v k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň ukládá Úřadu MČ Pra-
ha 21 informovat žadatele v in-
tencích jednání Rady MČ Pra-
ha 21

Bere na vědomí

- zprávu auditora o výsledku hos-
podaření a o ověření účetní zá-
věrky a zároveň ukládá sta-
rostce pí Zikmundové předložit
materiál na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

Ruší

- pověření pí Marie Tomaideso-
vé s právem kapitoly 06 – Kul-
tura a to ke dni 25.5. 2005 a zá-
roveň pověřuje správcem této
kapitoly pana Vladimíra Saitze
s platností od 26.5. 2005

Informace z 56. schůze

Rady MČ Praha 21 ze dne

8. června 2005

Ukládá

- pí starostce Zikmundové podat
žádost Zastupitelstvu hlavního
města Prahy prostřednictvím
radního RNDr. Miloše Gregara

o převedení části investiční do-
tace v rozsahu 1 mil. Kč na vy-
budování dětského hřiště

- Úřadu MČ Praha 21 zajistit účast
představitelů MČ Praha 21 na
přivítání běžců a objednání
stuhy na štafetový kolík u příle-
žitosti konání 17. ročníku silnič-
ního štafetového běhu Ležáky
– Lidice 2005

- finančnímu odboru Úřadu MČ
Praha 21 zabezpečit jedno-
značné označení výdajových
položek v rozpočtu roku 2005,
na které bylo využito zapojení
fondu rezerv a rozvoje ve výši
4.816 000,-Kč do rozpočtu roku
2005

Schvaluje

- odměny pro tajemníky členy
výborů Zastupitelstva MČ a čle-
ny komisí Rady MČ Praha 21
dle předložených návrhů, které
jsou nedílnou součástí originá-
lu usnesení

- prodloužení Smlouvy o dílo
uzavřené dne 18. 4. 2001 na re-
vizi  elektr ických zař ízení
s Ing. Milošem Morávkem a to
na jeden rok do 30. 6. 2006
a zároveň pověřuje starostku
pí Zikmundovou podpisem to-
hoto dodatku

- smlouvu o dílo č. 10/06/05 ve
věci zajištění servisních prací
a údržby strojovny klimatizace
pro D-CLUB v Masarykově ZŠ,
Polesná 1690, Praha 9 – Újezd
nad Lesy a zároveň pověřuje
starostku pí Zikmundovou pod-
pisem této smlouvy

- výměnu bytů takto: manželé
Žemberovi se nastěhují do bytu
na adrese Táboritská 16/24,
Praha 3  a manželé Kubíkovi se
nastěhují do bytu na adrese
Žíželická 1612, byt č. 11, Pra-
ha 9 – Újezd nad Lesy a záro-
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
informovat žadatele v intencích
jednání rady MČ Praha 21

- použití 6 % z výtěžku provozu
výherních hracích přístrojů za
rok 2004 na rekonstrukci a úpra-
vu dětských hřišť v Újezdě nad
Lesy

- udělení odměn zástupci tajem-
níka a vedoucím odborů a od-
dělení za I. pololetí roku 2005
dle přílohy, která je nedílnou
součástí originálu usnesení

- rozpočtové opatření č. 27 úpra-
va rozpočtu v roce 2005 – dofi-
nancování investiční akce „vý-
měna oken MŠ Rohožník“
(č.akce 8031) ve výši 169 000,-
korun z vlastních zdrojů, tj.
z rezervy v kapitole 10 – Vše-
obecná pokladní správa – dle
tabulky, která je nedílnou sou-
částí usnesení

- umístění kontejneru na sběr
textilu v ulici Hulická, parc.
č. 1680, k.ú. Újezd nad Lesy
a zároveň pověřuje starostku
pí Zikmundovou podpisem
smlouvy s firmou Texat

- ukončení nájemní smlouvy
č. 36/04 na část pozemku
parc.č. 4084 s paní Evou Moj-
hovou ke dni 30.6. 2005 a ukon-
čení nájemní smlouvy na část
pozemku parc.č. 4084 s paní
Pavlou Jiřištovou ke dni 31.8.
2005 a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 informovat nájem-
ce v intencích jednání Rady MČ
Praha 21

Souhlasí

- se zřizovacími listinami pří-
spěvkových organizací, jejichž
je MČ Praha 21 zřizovatelem
dle zákona 561/2004 Sb. ,
o předškolním, základním,
středním, vyšším a jiném vzdě-
lání (školský zákon) a souvise-
jících vyhlášek. Příspěvkové
organizace: Masarykova zá-
kladní a mateřská škola, Poles-
ná 1690, 1. MŠ Čentická 2222,
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502,
MŠ Rohožník, Žárovická 1653
a zároveň ukládá starostce
pí Zikmundové předložit mate-
riál ke schválení na nejbližším
jednání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 21 a dále ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (RŠ) vysvětlit zastu-
pitelům, na jejich zasedání zá-
konné změny v zákonu č. 561/
2004 Sb.

- s rozpočtovým opatřením č. 25
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změna rozpočtu v roce 2005 –
neinvestiční účelová dotace
ze státního rozpočtu ve výši
148 400,-Kč na úhradu poštov-
ného v souvislosti s výplatou
dávek státní sociální podpory
dle tabulky, která je nedílnou
součástí usnesení a zároveň
ukládá starostce pí Zikmundo-
vé předložit tento materiál na
nejbližším  zasedání zastupitel-
stva MČ Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 26
změna rozpočtu v roce 2005 –
neinvestiční účelová dotace
ze státního rozpočtu ve výši
82 000,-Kč na obnovu výpočet-
ní techniky na živnostenském
odboru ÚMČ Praha 21 v kapi-
tole 09 – vnitřní správa – dle ta-
bulky, která je nedílnou součás-
tí usnesení a zároveň ukládá

starostce pí Zikmundové před-
ložit tento materiál na nejbliž-
ším zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 21

Schvaluje a jmenuje

- pí Naděždu Kosanovou do
funkce ředitelky mateřské ško-
ly Sedmikráska, Praha 9 –
Újezd nad Lesy, Lišická 1502
na základě konkurzního řízení
ke dni 15. 8. 2005 a zároveň po-
věřuje starostku pí Zikmundo-
vou podpisem jmenování

Neschvaluje

- dodatky č. 1 a č. 3 ke Smlouvě
o dílo Rekonstrukce Blatovské-
ho rybníka, ul. Nadějovská,
Praha 9, parc.č. 779, k.ú. Újezd
nad Lesy a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 (OMI) informo-

vat zhotovitele v intencích roz-
hodnutí Rady MČ Praha 21

Bere na vědomí

- protokol z jednání výběrové
komise č. 6/2005 ze dne 7. 6.
2005 týkající se vybavení I. MŠ,
Čentická 2222, Praha 9 – Újezd
nad Lesy a zároveň ukládá Úřa-
du MČ Praha 21 vypsat nové
výběrové řízení výzvou více zá-
jemců do 17. 6. 2005

- dopis paní Růženy Neumanno-
vé a zároveň souhlasí s od-
prodejem bytu paní Růženě
Neumannové na adrese Žíže-
lická 1610, byt č. 7, 190 16  Pra-
ha 9 – Újezd nad Lesy a dále
ukládá starostce pí Zikmundo-
vé předložit tento materiál na
nejbližším zasedání Zastupitel-
stva MČ Praha 21

Z ÚŘADU

Živnostenský odbor Prahy 21
Dovolte nám, abychom Vám představili práci živ-

nostenského odboru naší městské části Praha 21.
ŽO zajišťuje výkon státní správy přenesený Statu-
tem hl. m. Prahy ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání   ( živnostenský zákon)ve
znění pozdějších předpisů na území městských čás-
tí: Újezd nad Lesy, Běchovice, Klánovice a Kolodě-
je. Je podřízen Magistrátu hl.m. Prahy a Minister-
stvu průmyslu a obchodu

Kde nás najdete ?

- oddělení registrace českých fyzických a právnic-
kých osob metodicko-právní najdete v budově B
( bývalá budova pošty ) v prvním patře č. dveří  22.

- oddělení registrace zahraničních fyzických a práv-
nických osob, úsek kontroly najdete v budově A
( budova školy ) v prvním patře č.dveří  9.

Co pro Vás děláme ?

1) Činnost oddělení registrace českých fyzických
a právnických osob

2) Činnost úseku metodicko -právního
3) Činnost oddělení registrace zahraničních fyzic-

kých a právnických osob
4) Činnost úseku kontroly

Co je nového ?

Vláda České republiky schválila projekt „Zjedno-
dušení administrativních postupů při zahájení
a v průběhu podnikání“ (ZAP) jehož účelem je další
rozvoj a optimalizace podnikatelského prostředí.
Cílovým stavem realizace projektu CRM je přede-
vším ulehčení nezbytných administrativních postu-
pů a kroků při zahájení a průběhu podnikání jak pro
fyzické tak i pro právnické osoby podnikající, respek-
tive hodlající podnikat v režimu živnostenského zá-
kona. Uvedený záměr sleduje zejména vytvoření
uceleného systému registračních míst pro podnika-
tele, který bude tvořen soustavou živnostenských
úřadů. Projekt dále předpokládá také navázání spo-
lupráce s informačními místy pro podnikatele Hos-
podářské komory ČR. V budoucnu se počítá s dalším
rozvojem systému propojení jednotlivých registrů
veřejné správy a zavedením nového informačního
systému.

V rámci právě probíhající první etapy jsou  vytvá-
řeny podmínky pro lepší zviditelnění práce živnos-
tenských úřadů, které již dnes v mnoha případech
poskytují informace podnikatelům, a to i z hlediska
povinností podnikatelů vůči  daňovým úřadům a sprá-
vě sociálního zabezpečení. Živnostenské úřady jsou
vybaveny formuláři „Přihláška k registraci pro fyzic-
ké (právnické) osoby“ a „Přihláška k registraci dani
z přidané hodnoty“, které budou podnikatelům při
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vyřizování živnostenských oprávnění nabízeny se
základní informací, jak s nimi nakládat. Zahájení plné
činnosti živnostenských úřadů závisí na legislativní
změně některých zákonů.

Kompletní přehled činnosti Živnostenského
odboru naleznete na internetových stránkách
www.praha21.cz.

Ing. Zuzana Voříšková
živnostenský odbor

OZNÁMENÍ
Od soboty 2. července do pátku 8. července 2005 bude v Újezdě nad Lesy výluka
autobusové zastávky  linky č. 250 a 109 směr na sídliště Rohožník. Důvodem je rekonstrukce
této zastávky v souvislosti  s výstavbou prodejny LIDL. Po dobu této výluky budou autobusy
směr Rohožník zastavovat v blízkosti servisu Autoštangl.

OMI – Ing. Adam

OŽPD

Přistavení kontejnerů ve  3. čtvrtletí roku 2005

Měsíc                          stanoviště                             datum                druh kontejneru
                                                    zavezení

červenec Žehušická x Měšínská 9. 7. velkoobjemový odpad
Netušilská 9. 7. velkoobjemový odpad
Toušická 9. 7. velkoobjemový odpad

Srpen Rohožnická 13. 8. velkoobjemový  odpad
Hrádková x Svojšická 13. 8. velkoobjemový odpad
Dědická x Ranská 13. 8. velkoobjemový odpad

   Září Toušická (u spořitelny) 10. 9. velkoobjemový odpad
Bělušická x Pilovská 10. 9. velkoobjemový odpad
Druhanická x Staroújezdská 24. 9. velkoobjemový  odpad
Sudějovická x Holšická 24. 9. velkoobjemový odpad

Předpokládaná hodina zavezení po desáté hodině a po naplnění se nebude VOK vyměňovat.
Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo v odpoledních  hodinách (kolem 14:00 hod).

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…
koberce, linolea, matrace,

elektrotechnika – pračky, myčky, videa, počítače, rádia…
zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?
Rozhodně NE : stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy,

ředidla a jiné nebezpečné odpady, odpad ze zahrady
OŽPD – M. Nejtková
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ROZHOVORY S LIDMI

ROZHOVORY
Pro toto vydání Zpravodaje jsem si vybral zástup-

ce fotbalového klubu FK Újezd nad Lesy – mými part-
nery pro rozhovor byli pánové  Miroslav Bareš (nově
zvolený předseda klubu) a Martin Mora (místopřed-
seda klubu).

A proč jsem si tentokrát vybral právě „pány fotba-
listy“?  Mimo jiné i proto, že právě končící ročník  byl
pro místní klub mimořádně vydařený. Ale především
je to skutečnost, že “fotbalová rodinka“ je v Újezdě
nad Lesy dnes už poměrně početná a fotbal ovliv-
ňuje víkendové plány mnoha rodin.

Zajímalo mě tedy, jak pánové hodnotí sezónu, jak

takový klub vlastně funguje a jaké jsou jeho cíle
a plány na nejbližší období..

Je polovina měsíce června a fotbalový ročník
2004/2005 pomalu končí – jak tento ročník hodnotí-
te, pánové ?

Pro nás dopadl končící ročník mimořádně dobře.
Už před koncem soutěže slavíme postup našeho
A-mužstva do vyšší třídy. Od příštího ročníku se bude
hrát v Újezdě I.A-třída. Mužstvo navíc nasbíralo nej-
více bodů ze všech týmů ve všech pražských soutě-
žích vzhledem k počtu odehraných utkání. A když

KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

1) dne 9. července 2005 a
2) dne 13. srpna 2005

budou postupně (1 až 5) po osmé hodině přistaveny kontejnery na rostlinný odpad na níže
uvedených stanovištích.

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Julius Meinl
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská –  u parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)

Po naplnění nebudou kontejnery  vyměněny.

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří.

Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad

Rozhodně NE:    ostatní druhy odpadu

U kontejnerů budou prováděny kontroly. Proto Vás žádáme, dbejte na třídění odpadu a odkládejte
do těchto kontejnerů jen rostlinný odpad. Pokud bude zjištěno, že se v kontejneru nachází jiný druh
odpadu, než pro který je určen, uloží se postih a firma pro nás tyto akce nebude chtít organizovat.

OŽPD – M. Nejtková
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k tomu přidáme postup mladších žáků, tak po spor-
tovní stránce jsme si těžko mohli přát víc.

Určitě nás ale těší i velký zájem diváků o naše
domácí zápasy – nebylo výjimkou, že se přišlo na
fotbal podívat přes 250 lidí. A věříme, že na vyšší
soutěž a pěkný fotbal přilákáme i další.

Kolik fotbalistů a týmů vůbec klub FK Újezd nad
Lesy dneska zastřešuje ?

Aktuálně je u nás registrováno přes 200 aktivních
hráčů, z toho 130 v jednotlivých mládežnických ka-
tegoriích. Celkem pak máme devět mládežnických
a tři dospělé týmy. Určitě jsou pro nás důležité spor-
tovní výsledky, ale hodně času a úsilí věnujeme mlá-
deži. Hřiště je celý týden plné malých kluků, pro kte-
ré je fotbal určitě dobrou náplní volného času.

Kde „berete“ trenéry ? Speciálně v mládežnických
kategoriích je to asi dost náročné na čas i na nervy.

Máme sedm trenérů z Újezda a blízkého okolí.
Všichni mají příslušné trenérské zkoušky a jejich
práce si opravdu moc vážíme. Věnují fotbalu spous-
tu svého času a za to jim patří poděkování.

Jakým způsobem budou využity peníze z grantu
MČ Praha 21 na rok 2005 ? Pokud si správně vzpo-
mínám, obdržel klub grant ve výši 40 000 Kč.

Máme už delší dobu poměrně jasnou představu.
Za přidělené peníze pořídíme vybavení do nově po-
stavených šaten na našem domácím hřišti. Dosa-
vadní zázemí už nebylo vyhovující.

Jenom pro představu, co bychom mohli pořídit za
přidělené prostředky – pořízení jedné kompletní sady
dresů pro jeden z našich týmů vyjde přibližně na
20 000 Kč…

Jak vůbec vypadá rozpočet klubu s 200 hráči ?
Kolik peněz potřebujete na ročník ?

Máme spočítáno, že na zajištění činnosti celého
klubu potřebujeme milion korun ročně. Jenom na za-
vlažování trávníků „padne“ 120 tisíc a stejnou část-
ku zaplatíme za elektřinu a plyn..  K tomu si přidejte
výdaje na rozhodčí, přihlášky do turnajů, zimní pro-
nájmy tělocvičny, údržbu hřiště. Nasčítá se to po-
stupně. A do této částky samozřejmě nepočítáme
investiční akce.

A kde peníze sháníte ? Milion korun není zrovna
málo !

Těch zdrojů je více. Dostáváme např. dotace od
Pražské tělovýchovné unie a od Pražského fotbalo-
vého svazu. Tyto dvě příjmové položky kryjí asi třeti-
nu rozpočtu.

ROZHOVORY S LIDMI

Druhým významným zdrojem příjmů jsou členské
příspěvky hráčů na sportovní činnost. Vybíráme jed-
notně tisíc korun na hráče a jedno pololetí. Možná
je to pro některé rodiče hodně. Ale přepočítali jsme
to u dětí na počet hodin strávených na hřišti nebo
v tělocvičně a vyšel nám poměr 6 kč/hodina…Fotbal
pak vyjde možná na méně peněz než školní družina.

Třetím zdrojem jsou pak samozřejmě sponzoři. Za
všechny bychom chtěli jmenovat firmy Civest Pra-
ha, PMS Poděbrady a Elektrizace železnic.

Další zdroje – jako třeba ze vstupného na zápasy
– jsou pro nás opravdu jen okrajové.

A z tohoto rozpočtu dokážete pokrýt i náklady na
letní soustředění ?

Ne, letní soustředění je mimo tento rozpočet. To
je samostatná a dneska už velká akce. Jen tak na
okraj – letošního soustředění v Horním Bradle
u Sečské přehrady se zúčastní 150 lidí ! Budou to
trenéři, hráči ale i celé rodiny, které to často berou
jako hlavní rodinnou dovolenou.

A z čeho hradíte investice ? Mám na mysli rekon-
strukce hřiště nebo kabin ?

Za posledních několik let se nám podařilo získat
téměř pět milionů korun z grantů Magistrátu HM Pra-
ha.  Za tyto peníze jsme postupně zrekonstruovali
hřiště na Blatově a vybudovali odpovídají zázemí na
našem hlavním domácím hřišti. Je třeba dodat, že
na dofinancování se pak vždy podílela i MČ Pra-
ha 21. A samozřejmě podmínkou čerpání grantu
bylo, že nějakou část vložíme i z vlastních zdrojů.

Jaký je vůbec vztah Městské části Praha 21 a FK
Újezd nad Lesy ?

S místní „radnicí“ máme korektní vztah. Zejména
pak od loňského roku, kdy došlo ke sloučení původ-
ně dvou samostatných klubů a radnice získala pro
diskusi nad problémy fotbalu jednoho jasného part-
nera.

Od Městské části Praha 21 máme dlouhodobě
pronajaty za symbolické nájemné obě hřiště. Ta jsou
tedy (včetně zázemí) v majetku MČ a náš oddíl se
o ně stará a provozuje je.

Zmínili jste se o slučování dvou fotbalových klu-
bů. Můžete se k tomu ještě stručně vrátit ?

Původně tady skutečně existovaly dva kluby  - FK
a SK Újezd nad Lesy. V červnu loňského roku byly
oba kluby sloučeny a právním nástupcem se stal FK
Újezd nad Lesy.

Po roce, který uplynul od sloučení klubů, hodnotí-
me tento krok jako jednoznačně prospěšný. Újezd není
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tak velký a ekonomicky silný, aby tady byl prostor pro
dva kluby. Ukázalo se, že je potřeba se umět domluvit.

Může se klub pochlubit nějakým úspěšným odcho-
vancem, který se prosadil ve světe velkého fotbalu?

Naším klubem prošel třeba Michal Klesa, který
pak hrál v pražské Bohemce a dneska je v kádru pr-
voligového týmu Marilla Příbram. A určitě je zajíma-
vé, že nyní máme v kádru A-mužstva dospělých dva
reprezentanty ČR v kategorii neslyšících fotbalistů.

Jaké máte sportovní a mimosportovní cíle do další
fotbalové sezóny ?

Po letošním postupu bychom chtěli s A-mužstvem
hrát příští sezónu v horní polovině tabulky. Rádi by-
chom výhledově zaútočili na postup do pražského
přeboru a proto se nyní ohlížíme po nových posi-
lách pro náš tým (3-4 hráči). Pražský přebor je asi
tak maximum co můžeme za současných podmínek
dosáhnout. Je třeba si uvědomit, že všichni naši hráči
jsou amatéry a fotbalu se věnují až po práci a sa-
mozřejmě za to neberou žádné finanční odměny.

A mimosportovní cíle ?
Tak na prvním místě je dobudování důstojného

zázemí u hřiště na Blatově. Samozřejmě za podmín-
ky, že se vyřeší problémy s Územním plánem, který
nám tam dnes nedovoluje postavit zázemí pro fot-
bal – současný Územní plán hovoří o parkové ploše
a to kabiny nejsou.

A ve střednědobém horizontu je naším cílem hřiště
s umělou trávou pro celoroční využití.

A poslední otázka – probojuje se český národní
tým na fotbalové mistrovství světa v Německu ?

Jasně, určitě se tam probojuje ! A pak uspořádá-
me pro naše hráče a fotbalové fanoušky z Újezda
zájezd na některý ze zápasů naší reprezentace. Do
Německa je to naštěstí blízko !

Děkuju za rozhovor a přeju hodně gólů v síti va-
šich soupeřů !

Tomáš Vaníček

Fotky jsou ze 4. ročníku Memoriálu Ondra Bakaláře - turnaj mladších žáků, kterým si každý rok
připomínáme jeho památku. Uskutečnil se tento víkend v sobotu 25.6. 05.
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Místní komunikace ve správě
MČ Praha 21 se do roku 2000 na-
lézaly ve velice špatném stavu.
Vyplývá to ze skutečnosti, že v na
přelomu 60. a 70. let byly toho času
prašné komunikace opravovány
penetrovaným  asfaltovaným po-
střikem kameniva frakce 32/64
mm. Připojením tehdy obce v okre-
se Praha – východ Újezd nad Lesy
v roce 1974 k hlavnímu městu
Praha vznikla potřeba budování
inženýrských sítí ( voda, plyn, ka-
nalizace, elektro kabely, kabely
veřejného osvětlení, telefonní roz-
vod ). V době budování těchto in-
ženýrských sítí nebyl bohužel
přikládán význam obnově povrchu
stávajících komunikací. Tím došlo
k devastaci původně relativně
kvalitního povrchu místních ko-
munikací v Praze 9 – Újezd nad
Lesy.

V roce 1999 bylo vypsáno vý-
běrové řízení na opravu místních
komunikací v Praze 9 – Újezd nad
Lesy a vítězně z této soutěže vy-
šla firma VIALIT Soběslav spol. s.r.o..
Tato firma používá českou tech-
nologii VIALIT na bázi směsi 65
procent asfaltu, dále voda a pří-
měsi umožňující přímou chemic-
kou reakci tuhnutí a tvrdnutí smě-
si. Tato emulze je zcela ekolo-
gická, nezpůsobuje jakékoliv zne-
čištění životního prostředí. Tech-
nologický postup opravy komuni-
kace je následující:
1) Shrnutí vozovky na určenou ni-

veletu ( daná zbytky původní-
ho asfaltu ),

2) navezení asfaltového recyklátu
v tloušťce 0,1 – 0,15m uválco-
vaného válcem VV 110,

3) první prostřik emulzí VIALIT
a podrcení kamenivem frakce 8
– 16mm + zaválcování,

4) druhý prostřik emulzí VIALIT
a podrcení kamenivem frakce 4
– 8mm + zaválcování vibračním
válcem VV 110.

Tímto je povrch vozovky hotov,
následuje provádění prací na výš-
kové rektifikaci vodovodních, ply-
novodních šoupat a poklopů ka-

nalizačních šachet do nivelety
nově opravené vozovky.

Opravy místních komunikací
v Praze 9 – Újezd nad Lesy zača-
ly na základě výběrového řízení
z roku 1999 v roce 2000 opravou
komunikací Oplanská, (úsek silni-
ce 1/12 Starokolínská –Domano-
vická ) ulice Domanovická.  Vzhle-
dem ke skutečnosti, že firma
VIALIT Soběslav měla v té době
a stále má velice příznivou cenu
a technologie firmy  VIALIT Sobě-
slav s.r.o. se velice osvědčila a fi-
nanční prostředky na opravu míst-
ních komunikací nepřesahovaly
v dalších letech povolený limit
zákonu o zadávání veřejných za-
kázek, byla oslovována v násle-
dujících letech v intencích para-
grafů Zákona o zadávání státních
zakázek jako výzva jednomu zá-
jemci.

Od roku 2001 se spolupráce
Městské části Praha 21 a firmou
VIALIT Soběslav rozběhla naplno
a to díky pracovníkům ÚMČ Pra-
ha 21 a vedoucím pracovníkům
firmy VIALIT Soběslav s.r.o. pá-
nům Ing. Karlu Valentovi a stav-
byvedoucímu p. Jaroslavu Bodlá-
kovi. V dalších letech se opravy
místních komunikací orientovaly
na stávající stav, zejména však na
opravu komunikací, které mohou
nahradit v případě zneprůjezdně-
ní hlavní komunikaci 1/12 Praha
– Kolín. Opravené komunikace
technologií VIALIT k dnešnímu dni
jsou v přiložené mapce.

K dnešnímu dni byly jako zatím
poslední opraveny ulice:
1) ul. Kalská ( úsek Všenská –

Velimská )
2) ul. Veská
3) ul. Zlivská
4) ul. Lánovská
5) ul. Týnecká
6) ul. Ranská (v úseku ul. Dědic-

ká – silnice 1/12 - Starokolínská

Zároveň v letošním roce pro-
běhly jak záruční tak pozáruční
opravy výtluků firmou VIALIT So-
běslav s.r.o. soupravou TURBO.
Záruční doba na povrch oprave-

né komunikace je smluvně stano-
ven firmou VIALIT Soběslav s.r.o.
na 24 měsíců.

Další komunikace budou opra-
veny dle možností finančních pro-
středků Městské části Praha 21.
Návrh nově opravovaných komu-
nikací technologií VIALIT vychází
jako každý rok z odboru majetku
a investic jako správce místních
komunikací v Praze 9 – Újezd nad
Lesy a je schvalován Radou Měst-
ské části Praha 21.

Na závěr tohoto článku bychom
chtěli  požádat občany Újezdu nad
Lesy o následující:

V minulých letech opravy komu-
nikací v Praze Újezd nad Lesy
docházelo v mnoha případech
k nesmyslným incidentům, v ně-
kterých případech i k pokusu
o inzultaci pracovníků stavby
a technického dozoru investora
stavby, zástupce městské části
Praha 21 z důvodu minimálního
navýšení komunikace. Niveleta
většiny parcel v Praze Újezdě nad
Lesy je ve směru jih – sever sní-
žena vůči místním komunikacím,
někde až v řádech desítek cen-
timetrů. Vzhledem k prakticky
neexistujícím obrubovaným vo-
zovkách tedy dochází k stékání
dešťové vody na přilehlé parcely.
Obyvatelé zdevastovaných ulic
pak napadají pracovníky stavby
i zástupce investora vůči nepatr-
nému navýšení vozovky o max.
0,05m. Požadavky občanů o sní-
žení nivelety vozovky v rámci
opravy komunikace technologií
VIALIT jsou nesmyslné, pokud by
byla vozovka snížena vůči sou-
časné niveletě je nutné územní
a stavební řízení a v mnoha pří-
padech překládku inženýrských
sítí vůči hloubce uložení (zejmé-
na STL plyn ).

Z přiložené situace vyplývá
stav zpevněných komunikací
v Praze 9 – Újezd nad Lesy tech-
nologií VIALIT a obalovanou ži-
vičnou směsí.

 Ing. Tomáš Adam  - Odbor
majetku a investic

Jak probíhají opravy místních komunikací v Praze 9 – Újezd nad Lesy?
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