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Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych  Vás informovala o nejnovějším dění
v naší městské části. V minulém měsíci proběhla vý-
znamná akce u příležitosti 60. výročí ukončení 2. svě-
tové  války.  Počasí nám přálo, a pozvaní hosté z řad
legionářů výrazně přispěli k důstojné vzpomínce na tuto
významnou událost evropských dějin. Touto cestou chci
poděkovat všem sponzorům a našim zájmovým spol-
kům, kteří  se na přípravě podíleli. Zejména pak čle-
nům komise výchovně vzdělávací za to, že věnovali úsilí
a svůj volný čas zájmu obce.

A nyní již k uskutečněným a připravovaným inves-
tičním akcím. Oba naše rybníky jsou již zrekonstruo-
vány a konečně po mnoha letech můžeme s pýchou
říci, že jsme udělali velký kus práce ke zlepšení život -
ního prostředí v naší obci a zároveň zpříjemnili život
nás všech. U obou rybníků byla v rámci dotace vytvo -
řena parková úprava, která bude sloužit jako  rekreač-
ní místo pro odpočinek. Jednalo se o akci náročnou,
neboť jsme obě akce zahajovali současně, a to v době
těsně před Vánocemi. Děkuji všem občanům, kteří  bydlí
v okolí, za jejich trpělivost. Zejména při odvozu bah-
na, kdy mnohdy docházelo k znepříjemnění bydlení

v dané lokalitě. Dílo se podařilo a nyní jen popřeji
rybářům mnoho úspěchů při správě dnes již krásných
rybníků.

Další investiční akcí velkého rozsahu je stavba nové
mateřské školky. Jak jste si jistě všimli, vyrůstá na
Blatově moderní školka, která bude do konce června
postavena a v září již přivítá své první žáčky. Vyřešíme
tím problémy, které v minulosti způsobovaly nelibost
u  rodičů předškolních dětí. Po mnoha letech mohu
konstatovat, že každoroční velké převisy našich nejmen-
ších občánků do mateřských školek jsou již zažehnány.
Mnoho dotazů směřuje do oblasti stavu komunikací
v naší MČ. Do trvalého povrchu byly v tomto měsíci
předány komunikace Soběšínská a Valdovská. Další
komunikace zajišťované z rozpočtu hl.m. Prahy jsou již
ve  fázi stavebního řízení. Bude se jednat o soubor ulic
na Blatově, které navazují na etapu z loňského roku.
Volíme zde filosofii postupného napojování na již upra -
vené komunikace směrem od Blatova do centra obce,
až na Rohožník. Samozřejmě, že ještě nějakou chvíli
potrvá, než budou mít všechny naše ulice trvalý po-
vrch, ale jak sami vidíte, stav  komunikací se výrazně
za poslední roky zlepšil. Věřte, že děláme maximum
pro  to, abychom do konce tohoto  volebního období
neměli již žádnou komunikaci, která  by nebyla oprave -
na recyklátovým povrchem VIALIT. V této době pro -
běhla další oprava  v  rozsahu 1 milionu Kč.  Po obdr-
žení dotace od hl.m. Prahy, která mi  byla přislíbena ve
výši cca 3 milionů Kč, bychom tento  volební úkol
mohli splnit již na konci tohoto  roku. Byla dokončena
také oprava polikliniky na Rohožníku,  a  konečně se
můžeme pochlubit velmi pěkným zdravotnickým zaří -
zením. Je toho mnoho, co se za poslední rok podařilo,
a jsem vždy ráda, když stavbu přebírám a mohu tím
občany přesvědčit, že naše plány se realizují. Věřte, že
se nejedná jen o vzdušné zámky, ale že stávající vedení
obce je schopno finanční prostředky získávat z více
zdrojů a plnit tak svůj volební program a koaliční zá-
vazky vůči Vám, našim voličům a spoluobčanům. Na
závěr mi dovolte, abych  Vám popřála krásné prožití
letních prázdnin a abyste se ze svých dovolených  rádi
vraceli sem, k nám domů.

S pozdravem
Andrea Zikmundová
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Informace z 52. jednání Rady MČ

Praha 21 ze dne 13. dubna 2005

Schvaluje

- po úpravě Organizační řád ÚMČ
Praha 21 s účinností ode dne
14. 4. 2005 a zároveň ruší dnem
13. 4. 2005 Organizační řád
ÚMČ Praha 21 schválený dne
3. 9. 2005

-  p řidělení grantu pro balet
ARABESKA a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 zabezpe-
čit řádné sepsání smlouvy o při -
dělení grantu s touto organi-
zací

- nájemní smlouvu na byt Novo -
sibřinská 673, 190 16 Praha 9,
která je nedílnou součástí ori-
ginálu usnesení a zároveň po-
věřuje starostku pí Zikmundo-
vou podpisem této smlouvy

- směrnici č. 1/05 - Pravidla pro
při j ímání,  vyř izová n í  p etic
a stížností dle předloženého
návrhu, který je nedílnou sou-
částí originálu usnesení a zá-
roveň pověřuje starostku  p í
Zikmundovou podpisem této
směrnice

- převedení finančních prostřed-
ků ve výši  45 924,-  Kč z  účtu
VHČ na účet MZŠ Polesná 1690,
190 16   P raha 9 -  Újezd nad
Lesy a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21 zajistit převede-
ní výše uvedené finanční část-
ky

- oprav y  komunikací Zlivská,
Bukovská, Lánovská,  Veská
o celkové výměře  2  354 m2

a v celkové částce 421 366,-
korun včetně DPH a použití
zbývající částky 78 634,-  Kč
na úhradu nákladů na rektifi-
kaci poklopů kanalizace, vody
a plynu na výše uvedených  ko -
munikacích a  zároveň ukládá
ÚMČ Praha 21 zajistit realizaci
tohoto usnesení, dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 zpracovat
smlouvu o dílo s firmou VIALIT
Soběslav s.r.o, dále pověřuje
starostku pí Zikmundovou pod-
pisem této smlouvy a ukládá
Úřadu MČ Praha 21 zpraco-

vat materiál na opravu dalších
komunikací ve výši 500 000,-
korun

- dohodu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene na
pozemku parc.č. 1693 se spo-
lečností ČESKÝ TELECOM a.s.
se  s íd lem Olšanská 55/5,
130 34 Praha 3 a zároveň po-
věřuje starostku pí Zikmundo-
vou podpisem této dohody

- žádost na opravu chodníku  ve
Starokolínské ulici na Blatově
a ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI, OŽPD) zajistit realizaci
této akce

- uvolnění finanční částky ve výši
25 000,-Kč na občerstvení
u příležitosti oslav 60. výročí
ukončení II. světové  války a zá-
roveň schvaluje uvolnění část-
ky 5 000,-Kč na dovybavení
muzea

- uzavření smlouvy o spolupráci
mezi MČ Praha 21 a firmou
RHM s.r.o na dobu 3 měsíců
a zároveň pověřuje starostku
pí Zikmundovou podpisem této
smlouvy a plné moci v rozsa-
hu zastupování statutárního
orgánu MČ Praha 21  v  p řípa-
dech, kdy je  MČ Praha 21
účastníkem stavebního řízení

Bere na vědomí

- dopis společenství vlastníků
Žíšovská 1628 a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD)
prověřit možnost dořešení do-
pravní situace v dané lokalitě
(viz. bod 2) a dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
po obdržení finančních pro -
středků zajistit realizaci této
akce do konce roku 2005 (viz.
bod 3)

- dopis Společenství vlastníků
Žíšovská 1628 a zároveň po-
věřuje starostku pí Zikmun-
dovou odpovědět v intencích
jednání Rady MČ Praha 21

- zprávu o odstraňování  vad
a nedodělků v souvislosti s vý-
měnou oken, zateplení fasády
a  rekonstrukcí 4. NP učební-
ho bloku  v  mateřské škole

v  MZŠ Polesná ke  dni  7.  4.
2005 a zároveň ukládá ÚMČ
Praha 21 dokončit odstranění
vad a nedodělků uvedených
v bodech  6 ,  7  a  10

Odkládá

- bod „řešení zabezpečení mu-
zea mříží“ a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 zjistit
podmínky zápůjčky daných  ex -
ponátů na výstavy

Souhlasí

- s  p rodejem pozemků parc.
č .  1009/80 o výměře  144  m2

a  1009/79 o výměře  135 m2

v  k.ú. Újezd nad Lesy a záro -
veň ukládá Úřadu MČ Pra -
ha 21 (OMI) zajistit zveřejnění
záměru MČ Praha 21 na pro -
dej výše uvedených pozemků
ve výběrovém řízení v souladu
s cenovou mapou a dále uklá-
dá starostce pí Zikmundové
předložit tento materiál na nej-
bližším jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s odprodejem bytové jednotky
č.  22,  I .  kategorie o velikosti
3  + kk  s  příslušenstvím, 63 m2,
ve 4 podlaží domu č. 1627,
ul. Žíšovská, 190 16 Praha 9
dle výsledku výběrového řízení
za cenu 1 651 000,-Kč a zá-
roveň souhlasí se stanovením
dalších uchazečů dle pořadí
výše nabídky, nebude-li smlou-
va  s  uchazečem uzavřena do
30 dnů od data  konání výbě-
rového řízení a dále ukládá
starostce pí Zikmundové před-
ložit tento materiál na nej-
bližším jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s  prominutím penále pí Růže-
ně Neumannové,  bytem Žíže-
lická 1610,  byt  č .  7  a  zároveň
ukládá starostce pí Zikmun-
dové předložit tento materiál
na nejbližším jednání Zastu-
pitelstva  MČ Praha 21

- s  realizací projektu Sadové
úprav y  -  l e s  Rohožník II. eta -
pa na pozemku parc.č. 4351/1
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v  k.ú. Újezd nad Lesy a záro -
veň pověřuje starostku pí  Zik-
mundovou podpisem tohoto
souhlasu

- se žádostí paní Ireny Tomkové
ve věci výstavby jednoho by-
tového domu v ulici Hrádko -
vá a zároveň pověřuje starostku
pí Zikmundovou podpisem to -
hoto souhlasu

- s posunutím autobusové  z a -
s távky  MHD před domem
č.  62 ve  Staroújezdské ulici
na místo, kde bývala původně
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OŽPD) provést še-
tření v této věci

- s  rozpočtovým opatřením č. 7
- se změnou rozpočtu na rok

2005 a to  přijetí účelové  n e -
investiční dotace ve výši 76 000,-
korun  pro  Mís tn í  l idovou
knihovnu v  kapito l e  0 6  -  Ku l -
tura  d le  p řiložené tabulky,
která je  nedí lnou součást í
usnesení a zároveň ukládá sta -
rostc e  pí Zikmundové předlo-
žit tento materiál na nejbliž-
ším jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- s  přijetím finančního daru ve
výši 10 000,-Kč, doplněného
smlouvou, od ing. Jiřího Vče-
láka  maj ite l e  spo lečnost i
JPMOTO v Újezdě nad Lesy
a zároveň ukládá starostce pí
Zikmundové  p ředložit tento
materiál na nejbližším jednání
Zastupitelstva  MČ Praha 21

Ukládá

- Úřadu MČ Praha 21 předložit
na další  jednání Rady MČ
Praha 21  rozpoložkovaný roz-
počet týkající se akce „rekon-
strukce a rušení pískovišť na
sídlišti „Rohožník“

- Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
zajistit opravu kanálu na rohu
ulic Žehušická a Žárovická

- opakovaně Úřadu MČ Pra -
ha 21 vstoupit v jednání s au-
torem meteostaničky panem Ji-
ráskem a zajistit její zprovoznění

- Úřadu MČ Praha 21 zajistit
odklizení betonových panelů

u světelného přechodu v ulici
Rápošovská

Neschvaluje

- výměnu bytů mezi uživateli obec-
ního bytu Žíželická 1612/11,
Praha 9 manželi Žemberový-
mi a uživateli obecního bytu
Táboritská 16/24,  Praha 3,
manžely Kubíkovými a záro -
veň ukládá Úřadu MČ Pra -
ha 21 informovat žadatele

Revokuje

- Usnesení Rady MČ Praha 21
č.  1033 ze dne 30. 3. 2005
a zároveň schvaluje uvolnění
finanční částky ve výši 10 000,-
korun pro český zahrádkářský
svaz  na kulturní akce a dále
ukládá Úřadu MČ Praha 21
(FO) převést tyto finanční pro -
středky z  rezervy  kapitoly 10

- pokladní správa do kapitoly 06
-  Kultura

Informace z 53. jednání Rady MČ

Praha 21 ze dne 27. dubna 2005

Souhlasí

- se vstupem a záborem pozem-
ků dotčených stavbou č. 3140
TV Újezd nad Lesy,  etapa 0010
Kanalizace ostatní, dle vlast-
nického a uživatelského vy-
jádřen í  připraveného spol.
ZAVOS a zároveň pověřuje sta -
rostku pí Zikmundovou pod-
pisem vlastnického a uživate l -
ského vyjádření a dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 zajistit
vypracování geometrických plá-
nů na vypořádání pozemků parc.
č. 461/1 a  143  v  k.ú. Újezd
nad Lesy

- s vypracováním geometrického
plánu na vypořádání pozem-
ku parc.č. 3301 v  u l .  Lukovské
v  k.ú. Újezd nad Lesy a záro -
veň ukládá Úřadu MČ Praha 21
zajistit zpracování geometric-
kého plánu

- s  novou kupní smlouvu č. 24/
05 na prodej budovy  „Večer-

ky“ na pozemku parc.č. 4312/
63 v  k.ú. Újezd nad Lesy a zá-
roveň ukládá starostce pí Zik-
mundové předložit kupní smlou-
vu na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

- s předloženou projektovou do-
kumentací ke  stavebnímu ří -
zení  –  řešení světelně signali-
začního zařízení na křižovatce
ulic 1/12  -  S taroújezdská/ No-
vosibřinská/ Toušická v Praze 9
– Újezdě nad Lesy a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
informovat žadatele v intencích
jednání Rady MČ Praha 21

- s navrženým dělením pozemku
a vynětím pozemku ze ZPF pod
komunikací na pozemku parc.
č. 537/12 o výměře  4  376  m2

a  375 m2 dle žádosti firmy
REALITY INVEST s.r.o a záro -
veň ukládá Úřadu MČ Pra -
h a  21  in formovat žadatele
v intencích jednání Rady MČ
Praha 21

- se změnou rozpočtu v roce
2005 – rozpočtovým opatření
č .  13 dle předloženého návr-
hu  –  tabulky,  která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.
Jedná se o přijetí účelové  n e -
investiční dotace z MHMP na
primární protidrogovou prevenci
ve výši 70.000,-Kč v kapitole
05 – zdravotnictví a  zároveň
ukládá starostce pí Zikmundo-
vé  předložit materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- se zhodnocením plnění roz-
počtu za 1. čtvrtlet í  roku 2005
dle předloženého návrhu a  zá-
roveň ukládá starostce pí Zik-
mundové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Pra -
ha 21

Schvaluje

- uzavření budoucí smlouvy o zří -
zení věcného břemene na po-
zemcích parc.č. 445/1 a 538/
45 ul. Dubinská v k.ú. Újezd
nad Lesy a zároveň pověřuje
starostku  p í  Z ikmundovou
podpisem této smlouvy
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- dodatek č.  1 ke smlouvě o dílo
č.  19/2004 na akci „Novo -
stavba MŠ Újezd nad Lesy
parc.č. 1393/314“ se zhotov i -
telem díla PMS spol. s.r.o, se
sídlem Za Bažantnicí 51, 290 01
Poděbrady a zároveň pověřuje
starostku  p í  Z ikmnudovou
podpisem této smlouvy

- pronájem nebytových prostor
v Masarykově ZŠ za účelem
provozování stomatologické or-
dinace společnosti IceDent s.r.o,
zastoupené MUDr Dušanem
Mesjarem,  za  520 , .Kč  za
m2/rok a zároveň upozorňuje
ředitele Masarykova ZŠ, pana
Mgr.  Kurku, že výběrové  řízení
vypisuje vždy zřizovatel

- Dodate k  č .  1  ke smlouvě
o dílo č. S-22/2004 se  zho-
tovitelem díla NOWASTAV a.s.
se sídlem Malešická 49, 130 00
Praha 3 na akci „Rekonstruk-
ce  chovného rybníka v Újezdě
nad Lesy“ a zároveň pověřuje
starostku  p í  Z ikmundovou
podpisem dodatku

- návrh novely přílohy č. 2 obec-
ně závazné vyhlášky č. 24/2003
Sb., hl. m. Prahy o místním
poplatku za užívání veřejného
prostranství a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 infor-
movat MHMP v intencích jed
nání Rady MČ Praha 21

- udělení odměny Ing. Berkové
ve výši  6 000,-Kč za zpraco-
vání rozpočtu škol  MČ Pra -
ha 21 na první pololet í  roku
2005 a zároveň ukládá Úřadu
MČ Praha 21  řešit zpracování
rozpočtu ško l  v  rámci náplně
práce referenta školství

- dodatek č .  1  Organizačního

řádu Úřadu MČ Praha 21,
a  to s platností od 1.5. 2005.
v bodě 2.2.4. Kancelář tajem-
níka se  z řizuje funkce pomoc-
ník knihovníka

- oprav y  komunika c í  Kalská,
Ranská, Týnecká v celkové  v ý -
měře  2  080 m2 a  v  ce lkové
částc e  372 320, -Kč  včetně
DPH technologií VIALIT a po-
užití zbývající částky 127 680,-
korun na úhradu nákladů na
rektifikaci poklopů kanalizace,
vody a plynu a jako  rezervu
na zemní práce a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 zajis-
tit  realizaci tohoto usnesení
a zpracovat smlouvu o dílo
s firmou VIALIT Soběslav s.r.o
a dále pověřuje starostku p í
Zikmundovou podpisem smlou-
vy

- předložený návrh Smlouvy o za-
jišťování služeb sociální péče
v oblasti stravování mezi MČ
Praha 21 a Domem s pečo-
vatelskou službou U sv. Anny,
se sídlem Za Poštovskou za-
hradou 557, Praha 9 – Běcho-
vice a zároveň pověřuje starost-
ku pí Zikmundovou podpisem
této smlouvy

- předložený návrh Dodatku
č. 1 k zásadám oběhu účet-
ních dokladů a pověřuje ta -
jemníka  pana Saitze podpi-
sem tohoto dodatku

- rozpočtové opatření  č.  17  –
úpravu rozpočtu v roce 2005
v  kapitole 07 – Bezpečnost dle
předloženého návrhu  –  tabul-
ky,  která je nedílnou součástí
usnesení. Jedná se o pojištění
hasičů.

- Rozpočtové opatření  č.  18  –

úpravu rozpočtu v roce 2005
v  kapitole 10 – Všeobecná po-
kladní správa dle předložené-
ho návrhu  –  tabulky,  která  je
nedílnou součástí usnesení.
Jedná se o odpočet nájemné-
ho z nebytových prostor.

Neschvaluje

- žádost společnosti AGIMM  s.r.o
o poskytnutí finančního příspěv-
ku na dokončení části komu-
nikace Domanovická a zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
informovat žadatele v intencích
jednání Rady MČ Praha 21

Bere na vědomí

- informaci ředitelky 1. MŠ, Sta -
rokolínská 132, pí Jany Cen-
krové o zajištění stravování
v MŠ Čentická, 190 16 Praha 9
-Újezd nad Lesy

Revokuje

- usnesení rady MČ Praha 21
č. 1047 ze dne 13.4. 2005 a zá-
roveň  schvaluje  rozpočtové
opatření č. 16 – úpravu rozpoč-
tu  v  roce 2005 v kapitole 04
– Školství dle předloženého ná-
vrhu –  tabulky, která je nedíl
nou součástí tohoto usnesení

Nesouhlasí

- s poskytnutím dalšího finanční-
ho příspěvku  ve výši  10.000,- Kč
na dovybavení muzea v Masary-
kově ZŠ a zároveň ukládá Úřa -
du MČ Praha 21 informovat
PhDr. Jiráskovou v intencích jed-
nání Rady MČ Praha 21

Z ÚŘADU

Silniční správní úřad Prahy 21
Dovolte, abych  Vás ve stručnosti seznámil s prací

silničního správního úřadu (SSÚ), který je dotče-
ným orgánem státní správy v územním a staveb-
ním řízení v rozsahu působnosti úřadu pro oblast
dopravy.

SSÚ zajišťuje výkon státní správy přenesený Sta -
tutem hl.  m. Prahy ve smyslu zákona č.  13/1997
Sb., o pozemních  komunikacích  ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních  komunikacích, ve znění pozdějších před-
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pisů na území celého správního obvodu Prahy 21,
tzn. na území městských částí: Újezd nad Lesy,
Běchovice, Klánovice a Koloděje a to pouze pro
místní komunikace. Je podřízen Magistrátu hl. m.
Prahy a Ministerstvu dopravy.

V oblasti dopravy SSÚ řeší a odpovídá:
● za stanovení podmínek úprav silničního provo -

zu na místních  komunikacích;
● za stanovení podmínek pro zvláštní užívání míst-

ních  komunikací;
● za vydávání rozhodnutí o napojení pozemku/ne-

movitosti na místní komunikace.
U silnic I.  třídy (např. silnice I/12) vykonává

působnost silničního správního úřadu na území
hlavního města  Prahy odbor dopravy MHMP. SSÚ
není správcem místních  komunikací, tím je odbor
majetku a  investic.

Nyní k problematice dopravy u nás. V nejbližším
horizontu bude realizováno nové světelné signali-
zační zařízení u nově budované prodejny LIDL při
křižovatce ulic Toušická a  Novosibřinská.

Jistě většinu obyvatel Prahy 21 zajímá stav  v  o b -
lasti plánované výstavby obchvatu silnice I/12. Vý -
stavba obchvatu je úzce navázána na stavbu č. 511
(dálnice D1 - Běchovice R12). Trasa této stavby
je navržena od Jižní spojky u Běchovic směrem
k dálnici D1,  s  p ředpokládaným datem uvedení
do provozu v  roce 2010. Zde byla již projednána
dokumentace o vlivu na životní prostředí  a  roz-
pracovává se  dokumentace pro územní řízení.
Zároveň bylo rozhodnuto, že stavba přeložky sil-
nice I/12 R1-Úvaly,  která nás nejvíc zajímá, bude
navazovat na stavbu č.  511.

Zahájení stavby  přeložky silnice I/12  R 1  -  Ú valy
je plánováno na rok 2009 s uvedením do provo -
zu  v  roce 2013. V současnosti je dokončena pří -
pravná dokumentace stavby z hlediska dopravy
(pro účely územního řízení). Investorem stavby  je
Ředitelství  silnic a dálnic ČR, dokumentaci zpraco-
vává projekční ateliér PUDIS a. s. O dalším prů-
běhu příprav výstavby  Vás budu informovat po
získání nových informací.

OŽPD Ing. Miroslav Zicháček

3. výročí internetové prezentace městské části

„WWW.PRAHA21.CZ“

Žijeme v době, kdy kolem nás
protékají nekonečné toky infor-
mací, kdy stačí zapnout počítač
a vstoupit do informačních s fér
Internetu. Žijeme ve světě, který
je přeplněn informacemi, které
mnohdy vůbec nepotřebujeme
a naopak nám chybí ty důležité.

Dobrá zpráva je ta, že náš úřad
na občany nezapomněl, nezůstal
v pozadí, ale hbitě vstoupil do
informačních s fér Internetu.

V uplynulých dnech uběhly již
3  roky od doby,  kdy  byly uvede-
ny do provozu internetové stránky
městské části Prahy 21 -  Újezdu
nad Lesy.  Za  toto období udě-
laly po grafické i obsahové strán-
ce obrovský skok, čehož je dů-
ka z e m  i  s k v ě l é  p á t é  m í s to
v  letošním pražském kole sou-
těže „Zlatý erb“. I přes silnou
konkurenci ostatních  velkých měst-
ských části.

A co se za uplynulé roky po-
daři lo?  Především se z interne-
tových stránek městské části stal
výtečný zdroj informací o dění na
radnici a v městské části. Dů-
kazem toho je pravidelná více
než dvacetitisícová návštěvnost
měsíčně.

A jaké informace a služby  I n -
ternetové stránky občanům měst-
ské části nyní nabízejí ?

Začněme tím nejdůležitějším:
elektronická úřední deska. Chcete
mít přehled o úředních záleži-
tostech, oznámeních  a  konání
důležitých akcí. Nyní již nemusí-
te hledat informace na vývěsní
desce před úřadem, ale stačí si
hezky pohodlně sednout k počí-
tači, připojit se k Internetu  a
zadat adresu http://www.praha21.cz
a celý svět úřadu se před Vámi
otevře dokořán.

V provozu je také elektronic-

ká podatelna, prostřednictví které
je možné podávat úřední podá-
ní, žádosti o informace a další
písemnosti elektronickou cestou.

A co dál? Zajímá Vás, co pro
občany dělá vedení městské části
a zastupitelstvo?  Pak se podí-
vejte  na  chronologicky uspořá -
daná usnesení rady městské části,
zastupitelstva  a  n a  rozpočty za
tento a minulé roky.

Nevíte, jak postupovat v  úřed-
ních záležitostech  ?  Nevadí. In-
ternetová prezentace je zde prá -
vě pro Vás. V části „Jak postupovat“
Vás nasměruje na konkrétního
pracovníka a vysvětlí vše potřeb-
né, abyste  na úřad museli maxi-
málně jednou.

Hledáte  kontakt na pracovní-
ka úřadu? Žádný problém. Je pro
Vás připraven elektronický  tele-
fonní seznam.
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Nesehnali jste Újezdský zpra -
vodaj nebo Vás zajímá nějaké
jeho vydání z dávné historie.
Opět zásah. V archivu interne-
tových stránek jsou všechna vy-
dání od roku 2002.

A  tak bych mohl ještě dlouho
pokračovat. Protože těchto  i n -
formací a služeb je hodně, uve -
dl bych nakonec už pouze stručný
seznam rubrik,  které můžete  na

internetové  prezentaci městské
části hbitě prohledat:
● úřední deska,
● aktuality z městské části,
● usnesení Rady,
● usnesení Zastupitelstva,
● rozpočet,
● popis úředních postupů,
● školství v městské části,
● zdravotnictví v městské části,
● bezpečnost v městské části,
● adresář organizací,

● l idé na úřadě:
➯ v zastupitelstvu,
➯ v  radě,
➯ v  komisích a výborech,

● organizační struktura,
● telefonní seznam,
● elektronická podatelna,
● Újezdský zpravodaj,
● diskusní fórum pro občany,
● z historie obce,
● a další povinně zveřejňované

informace.

Internetové stránky v  roce 2002
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Nemáte Internet ,  a  přesto  by
vás tyto informace zajímaly.  Tak
ani na Vás městská část nezapo-
mněla. V místní knihovně v  Lo-
mecké ulici  č. 656 by l  v  březnu
zprovozněn bezplatný přístup do
sítě Internet. Zde se můžete  p o -
hodlně a zadarmo na informace

na adrese http://www.praha21.cz
i  na l ibovolné další podívat.

Chybí vám v internetové  pre -
zentaci jiné důležité informace
nebo máte náměty k jejímu pro -
vedení. Tak neváhejte a pošlete
Vaše návrhy  do Komise pro  i n -

formatiku městské části, nebo pří -
mo elektronickou cestou na ad-
resu michael.jantsch@praha21.cz.

Ing. Michael Jantsch
předseda Komise pro informatiku

člen Redakční rady Újezdského
zpravodaje

Internetové stránky v  roce 2005
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Přistavení velkoobjemových  kontejnerů
akce „letní úklid “

V sobotu  11.  června 2005 budou přistaveny postupně do 10:00
hod na níže uvedená stanoviště velkoobjemové  kontejnery  na
velkoobjemový odpad.

1. Toušická  (  u  spořitelny)

2. Rohožnická (Julius Meinl)

3. Druhanická  x  S taroújezdská

4. Valdovská x Holšická

5. Starokolínská (u parku Blatov)

Předpokládaný odvoz VOK je po naplnění nebo v odpoledních hodinách
(kolem 14.00 hod). Po naplnění nebudou kontejnery vyměňovány. OŽPD
bude provádět kontroly na všech stanovištích.

Pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů
2. polovina června

1. Druhanická  x  S taroújezdská 25. 6. velkoobjemový odpad

2.  Hrádková  x  S vojšická 25. 6. velkoobjemový odpad

Předpokládaná hodina zavezení po desáté hodině, po naplnění VOK nebude vyměňován.
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

M. Nejtková – OŽPD
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OŽPD

Na tomto místě bychom chtěli pravidelně uve -
řejňovat  rozhovory s l idmi, kteří  výrazně ovlivňují
dění a společenský život v naší obci.  Pro  toto
vydání Zpravodaje jsem si vybral zástupce občan-
ského sdružení „Maminy z újezdské roviny“ neboli
důvěrněji „Maminy“ – dámy Martinu Podolkovou
a Evu Danielovou. Sdružení se zasloužilo o vznik
dětského hřiště a pravidelně pořádá řadu úspěš-
ných akcí pro děti. Činnost sdružení uvítala a pod-
poruje i  MČ Praha 21,  k terá nedávno poskytla
na projekty sdružení grant ve výš i  35 000,-  Kč.
Zajímalo mě tedy, kdo vlastně „Maminy“ jsou,
jaké jsou jejich cíle a jak získané prostředky využijí.

Na úvod bych  s e  chtěl zeptat, kdy sdružení Maminy
z újezdské roviny vzniklo a kdo ho vlastně tvoří?

Sdružení založilo už na jaře  roku 2001 pět  ma-
minek na mateřské dovolené. Jak čas plyne a děti
rostou, naše sestava se neustále rozrůstá a ob-

měňuje. Některé  z  p rvních zakladatelek nastoupily
zpátky do zaměstnání, takže už nemají tolik po-
třebného času, aby  se  práci v „Maminách“ věno-
valy stejnou měrou jako na začátku. Užší tzv.
jádro dnes tvoří  10 l idí,  tedy vlastně opět zase
maminek,  které  se  pravidelně účastní všech pro -
jektů a podílejí se na jejich  organizaci a zajištění.
Dalších zhruba 10 lidí nám pomáhá příležitostně
v  rámci svých časových možností. Chceme přitom
zdůraznit, že pracujeme ve sdružení všichni ve
svém volném čase a samozřejmě bez nároku na
odměnu. Akce naopak poměrně často sponzoru-
jeme (benzín, telefony apod.).

Jaké byly původní cíle sdružení a jaké jsou ty dnešní?

Prvotním impulsem založení „Mamin“ byla naše
snaha vybudovat a zprovoznit původní dětské hřiště
na pomezí ulic Sudějovická a Hulická, aby si  naše
děti měly kde hrát. V té době zcela neútulný

Splatnost poplatku za  komunální odpad
Blíží se nám splatnost poplatku  za  komunální odpad, a proto jsem volala správci poplatku na

Magistrát hlavního města Prahy ( dále jen MHMP) – Odbor daní poplatků a cen a byla jsem takto
informována.

Dle vyhlášky hlavního města Prahy č. 2/2005 Sb. je splatnost poplatku za I. pololetí  stanovena do
15. června 2005. Dle sdělení MHMP složenky se začnou rozesílat po 23. květnu. U každé složenky jsou
informace, jak je možné poplatek za odpad uhradit.  Máte možnost ho zaplatit přiloženou složenkou,
převodem z účtu nebo osobně v budově Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
v  přízemí u přepážky 1. městské banky.

Níže Vám přikládám tabulku poplatků za odpad. V případě, že by někdo z  Vás nedostal složenku,
obraťte se na správce poplatku – odbor daní poplatků a cen (tel. na spojovatelku: 236001111).

Zaplacení poplatku za II. pololet í  je  stanoveno do 15. prosince 2005, ale o tom Vás budu
informovat zase konce roku.

Poplatek v Kč za měsíc – dle vyhlášky

četnost obsluhy 1x za 1x za 2x za 3x za 4x za 5x za 6x za

2 týdny týden týden týden Týden týden týden

70 l 86 153 287 421 555 689 823

80 l 87 154 283 422 555 689 823

110  l 103 186 349 513 675 831 1005

120 l 102 186 335 504 679 802 955

240 l 163 303 586 829 1101 1285 1593

360 l 234 427 792 1156 1536 1908 2281

660 l 425 768 1454 2140 2825 3511 4197

1100 l 592 1068 2001 2952 3892 4550 5737

OŽPD – M. Nejtková
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pozemek nebylo možné ve stávajícím stavu jako
hřiště pro děti vůbec využít. A jako soukromým
osobám nám samozřejmě scházel vstupní kapitál.
Proto se  náš  tehdy spolek spřízněných duší  roz-
hodl založit občanské sdružení a pokusit se rea-
lizovat pomocí finančních grantů své  představy.
Peníze jsme postupně získaly a díky nekonečné
řadě brigád a pomoci podobně smýšlejících  n e -
členů sdružení jsme změnily hřiště k nepoznání
do jeho dnešní podoby.

A protože je stále co vylepšovat a udržovat, je
péče o toto hřiště i nadále jednou z našich hlav-
ních aktivit.  A je to téměř stejně náročné, jako
jeho budování na počátku.  Tato aktivita spolkne
spoustu peněz a ještě více času.

Touto cestou bychom chtěly poděkovat za obě-
tavou a  pravidelnou pomoc dětem a paním uči-
telkám z místní základní školy, hlavně třídám  paní
učitelky Daušové, Krčilové,  Rejmonové a Tmějové.
Velký dík patří  také panu Philipovi, který ochotně
pomůže, kdykoli ho požádáme.

Postupem času se naše aktivita  rozrostla o po-
řádání, dnes už pravidelných, akcí pro děti z Újezda
i  okolí.

O jaké akce Mamin se konkrétně jedná?

Každý rok organizujeme 4 velké akce pro děti.
Na konci února zajišťujeme oblíbený Maškarní
bál. Úspěšné Pálení čarodějnic 30. dubna pořá -
dáme s pomocí a podporou MČ Praha 21. V druhé
polovině roku zveme všechny děti  i  letos na Lam-
pionádu na konci ří jna a v  prosinci na tradiční
Mikulášskou.

Aktuální informace o všech akcích  a  p rojektech
zveřejňujeme vždy s předstihem v Újezdském zpra -
vodaji a nově i na ceduli, která visí u „našeho“
hřiště.

Jaký se hrubý rozpočet  takové  velké akce a jak probí-
hají přípravy?

Rozpočet na jednu akci odhadujeme zhruba ve
výši  7 000,-  Kč. Vedle těchto oficiálně vykázaných
nákladů by ale nebylo možné vše zajistit bez po-
moci a účasti řady dobrovolníků, kteří  pracují
zdarma. Maminy jezdí nakupovat odměny,  o  v ý -
zdobu se nám pravidelně starají žáci místní školy
pod vedením paní učitelek. Někdy pomůžou i ta -
tínkové.  Pomoci všech s i  moc vážíme.

Ačkoli se někomu může zdá, že potřebujeme
moc peněz, je třeba si uvědomit, že ceny za vy-
stoupení divadel, kouzelníků a podobných  rado-
vánek nejsou zrovna nízké. Děti si navíc vždy
odnesou malý dárek, z něhož mají  velkou radost.

Pro financování aktivit využíváme 3 hlavní  f i -
nanční zdroje. Především jsou to peníze poskyt-
nuté sdružení v rámci grantů, dále vstupné vy-
brané na akcích a něco málo vynese i  tombola.

A organizace? V diáři máme adresy všech mož-
ných „potřebných“ firem, umělců i úřadů, které  je
třeba informovat, objednat, přesvědčit apod. Co
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akce, to zhruba 20 kontaktů. Týden před akcí už
je  to opravdu blázinec.

Jakým způsobem budou využity peníze z grantu MČ
Praha 21  n a  rok 2005? Pokud si  správně vzpomínám,
obdrželo vaše sdružení grant ve výši  35 000 Kč.

Většina získaných peněz bude investována do
údržby a dalšího rozvoje „našeho“ hřiště. Máme
v plánu pořídit další hrací prvky,  chceme vysázet
živý plot, stávající plot se musí opravit včetně
branek a vrat  tak,  aby  na hřišti neběhali psi.
Musíme zajišťovat i  odvoz odpadků a hřiště musí
být upravováno již v souladu s normami EU.

Případně zbývající prostředky věnujeme na fi-
nancování akcí, o nichž jsme hovořily.  Každá ko -
runa bude samozřejmě vyúčtována v souladu
s pravidly pro poskytování grantů.

Mohou se k vám přidat další zájemci nebo jste  uza-
vřený spolek?

Velmi rády přivítáme všechny nové spřízněné duše.
Stojíme nejen o maminy,  a l e  i  o  tatínky, babičky

a dědečky, kteří se nebojí odpovědnosti, jsou schop-
ni něco vymyslet, zařídit nebo alespoň pomoci.
Kontaktovat nás mohou na telefonních číslech
602 660 684 nebo 603 929 229.

A poslední otázka  –  p roč to vlastně děláte?

Především pro  radost a krásný pocit z dobře
odvedené práce nebo vydařené akce. Kromě toho
se z nás stávají přátelé, kteří  jsou ochotni pomo-
ci si i vzájemně. Všechny brigády a pracovní schůzky
se zvolna přeměnily na společenské akce, kde se
všichni kromě práce i docela dobře  bavíme. Takže
i jejich  termíny už pomalu vybíráme tak,  abychom
se jich mohli účastnit pokud možno všichni.  A ta
domácí strava na brigádách!

A  tak  bychom chtěli vlastně vyzvat i  ostatní,
aby se více zajímali o to, co leží za „jejich  p lo-
tem“, a nejlépe, aby  se  k  nám přidali.

Děkuju za rozhovo r   a  p řeju hodně elánu do
dalších akcí.

Tomáš Vaníček

ROZHOVORY S LIDMI

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

1.Kdy bude provedena kanalizace v ul. Dobřichovská? Je to snad jedna z posledních
ulic, kde ještě není.

Jedná se o úsek kanalizace v ul. Dobřichovská mezi ulicí Ranská a Račiněveská a dále pokračuje ul.
Račiněveskou, kde se v  křižovatce s ulicí Dědická napojí na stávající řad DN 600. Tato akce je  řešena
jako celek s ostatními chybějícími úseky kanalizace v Újezdě nad Lesy vyjma kanalizace v silnici 1/12
Praha–Kolín.

Investorem této akce je Hlavní město Praha  -  Magistrát hlavního města Prahy  , odbor městského
investora. K dnešnímu dni je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení a fa  ZAVOS
s.r.o, jako zmocněná  investorská organizace projednává vydání územního rozhodnutí pro výše uvede-
nou stavbu. Po vydání územního rozhodnutí bude zpracována projektová dokumentace pro stavební
povolení  a následně bude zahájeno řízení o vydání stavebního povolení.

Jako předpoklad realizace výše uvedené akce se jev í  rok 2006, 2007 dle finančních možností
investora.

Odbor majetku a  investic – Ing. Adam

2. Jaká výstavba bude za obchodním střediskem „Penny“?

Území za objektem Penny marketu  (mezi ulicemi Polanská, Domanovická a Račiněveská) je  území
čistě obytné, určené především pro výstavbu objektů pro  bydlení. V současné době bude realizována
výstavba 3  bytových domů – viladomů – na pozemku parc.č. 580/15. objekty budou třípodlažní
o celkovém počtu 33 bytových jednotek.

     S tavební úřad – Ing.  Kupr

Pokud budete  mít  také nějaké otázky, pište  prosím na redakci Újezdského zpravodaje.
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Újezdské muzeum informuje
V sobotu 7. května 2005 se

uskutečnila vernisáž výstavy k 60.
výročí ukončení 2. světové  války.

Vernisáž naší výstavy  byla za-
členěna do rámce celoobecních
oslav.  Ty  proběhly letos skuteč-
ně důstojně. Začaly pokládáním
věnců a kytic u památníku  n a -
šich spoluobčanů, kteří  padli
v květnovém povstání roku  1945,
byli popraveni nebo umučeni
v  koncentračních táborech.  To -
hoto slavnostního shromáždění
u památníku obětem obou svě-
tových  válek,  který je umístěn
před budovou Masarykovy školy,
se zúčastnili i dosud žijící váleč-
ní  veteráni. Díky tomu, že přijali
naše pozvání, jsme je mohli uví-
tat  i  na naší  vernisáži.

Na zahájení výstavy,  která ply-
nule navazovala na slavnostní
shromáždění u památníku, jsme
uvítali téměř 200 návštěvníků.
Kromě představitelů naší obce
se jí zúčastnilo několik vzácných
hostů – čelních představitelů Čs.
obce legionářské a Svazu za-
hraničních  vojáků. Pozvání při -
jali pan generál Herz, který byl
do hodnosti generála povýšen
tentýž den na Pražském hradě
panem prezidentem Klausem,
dále plukovník Straka, plukov-
ník Vondráček a plukovník Hně-
lička. Zvlášť vřele  byla uvítána
paní Krausová, vdova po gene-
rálu Stanislavu Krausovi, učiteli
mimořádně oblíbeném u všech
žáků naší školy.

Po prohlídce muzea následo-
vala beseda ve školní jídelně. Naši
vzácní hosté, kteří  navzdory  vy-
sokému věku (mezi  83 – 92 lety)
překypovali duševním i fyzickým
elánem, se, bohužel, nemohli této
besedy zúčastnit, protože museli
ještě před polednem odjet  na
další oslavy do Vysočan.

Když jsme v loňském roce při -
pravovali  plán výstav  n a  rok
2005, zvolili jsme motto: „Újezd-
ští občané v boji za svobodu“.
Chtěli jsme zachytit podíl našich

občanů na vojensko – politic-
kých událostech let  1914–1945,
resp. 1989.

Bohužel se nám přes opětov-
né výzvy nepodařilo získat  do-
statek materiálů – listin, foto -
grafií, dopisů, hmotných památek
apod. Velké díky tak v této  s i -
tuaci patří  rodinnému tandemu
Jiráskových, kteří na základě re -
dukovaného scénáře připravili vý-
stavu odborně hodnotnou a di-
vácky přitažlivou. Úspěch výstavy
potvrzuje mnoho kladných ohlasů
návštěvníků, které se ozývali  ješ-
tě několik dní po vernisáži. K vý-
stavě jsme poprvé vydali  i  kata -
log s historickým zhodnocením
doby.

Navzdory  tomu se ještě jed-
nou obracím ke všem občanům
Újezda, aby se znovu podívali,
zda by mezi památkami po ro -
dičích či  prarodičích nenalezli fo -
tografie z válek, dopisy (z fronty,
věznic či koncentračních tábo-
rů), součásti vojenské výzbroje,
rodinné zápisky či kroniky. Nám
se nepodařilo sehnat jedinou pa-
mátku či upomínku na občany
padlé v květnové  revoluci. Pro -
sím tedy – pokud máte sami
takovéto materiály, nebo pokud

víte  o  někom, že tyto památky
vlastní, informujte nás. Chceme
v trvalé expozici ukázat, že i ob-
čané Újezda přispěli k tomu, že
žijeme ve svobodné zemi. Vždyť
mezi nás se nyní stěhují stovky
nových spoluobčanů, kteří jistě
nechtějí být nějakou „náplavou“,
rádi by zde zakořenili. Jim i všem
mladým musíme ukázat, jak Újezd
žil, jak se vyvíjel, co vše proží-
vali naši předci.

Veškeré informace prosím vo-
lejte laskavě přímo mně na tel.
č í s l a  2 81  971  5 5 4  n e b o
731  719 401.  Vzkazy je možné
zanechat  i  v  místní  knihovně
u  p í  Tomaidesové nebo na MÚ
Újezd n. Lesy u pí Králové nebo
pí  Kořínkové.

Příští výstava s názvem „Újezd-
ští občané poznávají svět“ bude
zahájena v sobotu 11. září.  V rámci
této výstavy připravujeme na so-
boty v měsíci září  a  říjnu bese-
dy,  promítání filmů a přednášky
odborníků na toto téma. Vlast-
níte-li zajímavé památky,  foto -
grafie či videofilmy ze svých cest,
přihlaste se nám, prosím, na stej-
ných adresách.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda muzejní rady

Újezdské muzeum




