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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE 

INFORMACE O JEDNÁNÍ 

DATUM ČAS MÍSTO DATUM DALŠÍHO JEDNÁNÍ 

28/3/2012 18,00 – 19,30 RADNICE MČ PRAHA 18 25/4/2012 

JEDNÁNÍ ŘÍDIL: JEDNÁNÍ ZAPSAL: OVĚŘOVATEL ZÁPISU KOPIE 

JAN MIKULECKÝ JAN MIKULECKÝ JANA KÁPAROVÁ RADA MČ, VLADISLAV GERHARD 

ÚČASTNÍCI 

JITKA LEPIARZOVÁ (JL), MARTINA MACHOVÁ (MM), JAN FIŠAR (JF), JAN MIKULECKÝ (JM), PAVEL FILÍPEK (PF), JANA KÁPAROVÁ (JK) 

HOSTÉ: RADEK VYBÍRAL 

OMLUVENI NEPŘÍTOMNI BEZ OMLUVY 

  

PŘEHLED PŘEDCHOZÍCH ÚKOLŮ 

ID ÚKOL ODPOVĚDNOST TERMÍN STATUS 

15 Připravit článek do LL – shrnutí proběhlých rekonstrukcí domů a poděkování 
představitelům SVJ 

Jan Mikulecký 20/2/2012 Splněno 

21 Provést analýzu stavu rekonstrukcí paneláků, nové výtahy, zateplení Jan Mikulecký 10/2/2012 Splněno 

TÉMA 1: WEB LETŇANSKÝCH LENTILEK 

Práce na webu intenzivně pokračují. Web by měl být spuštěn k 1/6/2012. 

TÉMA 2: WORKSHOP PRO ZÁJEMCE O REVITALIZACI PANELOVÝCH DOMŮ 

22/2/2012 se konal workshop za účasti cca 50. Účast byla překvapující. Velký dík patří zástupcům SVJ z Malkovského 
a Místecké ulice, kteří se na semináři aktivně podíleli. Rady těchto zkušenějších členů výborů SVJ se týkaly zejména 
financování, dotačních programů a výběrových řízení, nicméně diskutovali se další otázky včetně přípravy shromáždění 
SVJ, stavebního dozoru apod. 

TÉMA 3: POKÁCENÍ STROMŮ NA POZEMKU  

Komise souhlasí s pokácením stromů na základě požadavku OHSI ze dne 26/03/2012, č.j. 4156/2012/ODŽP/Ka - 
dřeviny rostoucí na pozemku parc. č. 629/156 k. ú. Letňany, 1 x javor obvod ve výšce 130 cm nad zemí 88 cm, 1x lípa 
obvod ve výšce 130 cm nad zemí 91 cm. Žádost si podali obyvatelé domu, kterým stromy zasahují do oken a omezují 
světlo. Na daném místě je několik stromů, které zůstanou nedotčeny. Pokácením daných dvou bude místo více 
prosvíceno a obyvatelé budou moci otevřít okna a omezit svícení uvnitř bytů. 

TÉMA 4: VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU, BALKÓN A OKNO 

Stejně jako v loňském roce bude vyhlášena soutěž pro Letňanské občany, kteří se chtějí pochlubit svou zahradou, 
balkónem nebo oknem plným květin. Podmínky soutěže zůstávají stejné. Výherci obdrží ceny v souhrnné hodnotě do 
5.000 Kč. 

TÉMA 5: PSÍ LOUKA FRYČOVICKÁ 

Komise projednala záměr vytvořit psí louku na místě bývalého 
volejbalového hřiště u hřiště ZŠ Fryčovická. Prostor pro psy bude 
oplocen ze všech stran, budou instalovány zábavné prvky, lavičky 
a koš na exkrementy. 
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TÉMA 6: REKONSTRUKCE CHODNÍKU A ZELENĚ V RÝMAŘOVSKÉ ULICI U LETŇANKY 

Byla provedena rekonstrukce chodníku u Letňanky v Rýmařovské ulici. Chodník byl zúžen a místo dlažby byla 
vytvořena zeleň v malém rozsahu. Vše bylo provedeno na základě souhlasu CPI ze dne 30/11/11. Zeleň bude ve správě 
MČ Praha 18. 
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TÉMA 7: STAV REVITALIZACÍ PANELÁKŮ 

V současné době je zateplených 14 vchodů z 75, což není mnoho. 
Rekonstrukce však budou v letošním roce pokračovat a lze očekávat 
dalších 10-15 vchodů. V jižní části sídliště, je situace lepší. Zatepleno 
je téměř 75% vchodů a je zde i větší podíl výtahů. Rekonstrukce domů 
zde začaly již před několika lety a proto je podíl rekonstruovaných 
domů větší. Článek o stavu revitalizací vyšel v březnových LL. 

Pokračují také práce na projektu Letňanských lentilek. V současné 
době se připravuje dokumentace k územnímu řízení a lze 
předpokládat, že v roce 2013 začnou stavební práce na prvních 
etapách. 

TÉMA 8: ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ LETŇANSKÝCH LENTILEK 

Byly zahájeny práce na přípravě dokumentace pro územní řízení a na žádosti o dotace. Termín pro podání dotační 
žádosti je 30/6/2012 (na konci roku 2011 byl termín zkrácen z původního 31/12/2012). Na projektu nyní intenzivně 
pracuje 7 lidí ze 3 firem. Probíhají jednání o konkrétní podobě lentilek a dalších změnách s jednotlivými SVJ v ulicích 
Kuželova, Místecká a Malkovského, které jsou etapami 1-3 dotčeny. Zároveň se dokončují jednání s majiteli pozemků 
o jejich převodu nebo pronájmu pro účely realizace projektu Letňanské Lentilky. 

 

TÉMA 9: SBĚRNÝ DVŮR  

Pavel Filípek: Pro aglomeraci Letňany-Čakovice je nejbližší Sběrný dvůr: Pod Šancemi /mezi Vysočany a Žižkovem/. 
Tato vzdálenost je příliš velká a dochází čím dál častěji k odkládání velkoobjemového odpadu vedle kontejnerů. Je to 
dlohodobý problém a komise doporučuje, pokusit se toto řešit. Oslovit Pražské služby, zda-li ještě hledají nějaké 
řešení, či jiné subjekty, podnikající v této oblasti. Je nutno shromáždit veškeré informace o stavu věci a řešit 
intenzivněji. Další postup: zavolat na Pražské služby pana Sedláčka, který to od cca r. 2005 řeší, dále zjistit, zda-li 
v Letově ještě působí firma zabývající se likvidací odpadů či jiná v naší aglomeraci a zeptat se jich na jejich možnosti. 
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PŘEHLED ZADANÝCH ÚKOLŮ 

ID ÚKOL ODPOVĚDNOST TERMÍN 

22 Připravit návrh na jednání Rady o vyhlášení soutěže o nejkrásnější zahrádku, balkón, okno Jana Káparová 13/4/2012 

23 Připravit článek do LL o postupu zahájení územního řízení Lentilek Jan Mikulecký 20/4/2012 

24 Připravit podklady pro zahájení prací na psí louce Fryčovická Jan Mikulecký 13/4/2012 

25 Zavolat na Pražské služby pana Sedláčka, který řeší problematiku sběrných dvorů, zda PS 
neplánují zřízení sběrného dvora v katastru Letňan – Čakovic 

Jana Káparová 30/4/2012 

26 Zjistit zda-li v Letově ještě působí firma zabývající se likvidací odpadů či jiná v naší aglomeraci 
a zeptat se jich na jejich možnosti v souvislosti se sběrnými dvory 

Jana Káparová 30/4/2012 

Podpis předsedy  Podpis ověřovatele 


