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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE 

INFORMACE O JEDNÁNÍ 

DATUM ČAS MÍSTO DATUM DALŠÍHO JEDNÁNÍ 

9/3/2011 18,00 – 20,00 RADNICE MČ PRAHA 18 13/4/2011 

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), JANA KÁPAROVÁ (JK), JANA PANDADISOVÁ (JP) 

OMLUVENI NEPŘÍTOMNI BEZ OMLUVY 

PAVEL FILÍPEK (PF)  

PŘEHLED PŘEDCHOZÍCH ÚKOLŮ 

ID ÚKOL ODPOVĚDNOST TERMÍN STATUS 

1 Vytipovat místa, kde je možné informovat občany o stavu pozemků, budov a 
záměrů 

Všichni 20/2/2011 Splněno 

2 Založit webové stránky komise Jan Fišar 28/2/2011 Splněno 

3 Navrhnout základní design informačních tabulí Jan Fišar 28/2/2011 Splněno 

4 Připravit náměty pro Letňanské listy Všichni 8/3/2011 Splněno 

5 Zajistit vyčíslení nákladů na zimní i letní údržbu pozemků a komunikací ve 
správě MČ Praha 18 

Jana Káparová 28/2/2011 Splněno 

6 Domluvit s OHSI praktický postup ohledně kácení dřevin - pracovník p. Kajínek Jan Mikulecký 8/3/2011 Splněno 

7 Požádat OHSI o vyčíslení nákladů na zimní i letní údržbu pozemků a komunikací 
ve správě MČ 

Jan Mikulecký 8/3/2011 Splněno 

TÉMA 1: VYJÁDŘENÍ K POKÁCENÍ DŘEVIN V AREÁLU LETOV 

Komise byla požádána p. Martinem Halamou o vyjádření k pokácení třech stromů v areálu TJ Letov. Členové komise 
provedou osobní obhlídku na místě a pořídí vlastní silou fotodokumentaci. Komise bude s pokácením souhlasit pouze 
v případě, že existuje pádný důvod pro odstranění stromů. Komise se vyjádří na dalším jednání. 

Na Radě MČ bude projednáno, kdo rozhoduje o kácení stromů a údržbě zeleně na pozemcích v majetku MČ (úkol JM). 

TÉMA 2: WEBOVÉ STRÁNKY KOMISE 

Byly založeny webové stránky komise. Správcem bude p. Jan Fišar. Obsah stránek bude dokončen do dalšího jednání 
komise. Na stránkách budou k dispozici všechny zápisy z komise, informace o práci komise a jiné projednávané body. 
Bude také doplněna informace o podnětech MMS.  

TÉMA 3: INFORMACE O STAVU PŘEVODU POZEMKŮ CPI 

Byla zahájena jednání o převodu pozemků ležících v KÚ Letňany, které jsou ve vlastnictví společností CPI BYTY, a.s., na 
Hlavní město Praha. Rámcové podmínky byly dohodnuty, jednání budou pokračovat diskusí o jednotlivých pozemcích. 
Výsledky obchodních jednání budou zveřejněny po jejich uzavření. 

TÉMA 4: INFORMAČNÍ MAPA LETŇAN 

Na předchozím jednání komise byly projednány informační tabule, jejichž základním účelem bude informovat občany 
i situaci na daném místě. Byla vybrána místa, kde je velká diskuse o budoucnosti pozemků. Informační tabule budou 
obsahovat historii změn daného místa (např. změny územního plánu) a jeho budoucnost (plány developerů). Byl 
navržen jednoduchý design informačních tabulí. Bude připraven podklad do Rady o instalaci tabulí (úkol JM). 
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Obdobné informace jako na tabulích budou také prezentovány na informační mapě Letňan, která bude mít podobu 
interaktivní webové stránky. Základem bude mapa Letňan s jednotlivými lokalitami, které si zaslouží, aby o nich byli 
občané informováni (shodná místa jako pro informační tabule). Bude připraveno zadání (úkol JM). 

TÉMA 5: NÁKLADY NA ZIMNÍ A LETNÍ ÚDRŽBU 

Odbor hospodářské správy majetku dodal následující informace o nákladech na zimní a letní údržbu: 

EGHOLM (stroj):  

- nafta  62.528,- 

- opravy 52.255,- 

- kartáče 47.140,- 

Celkem :161.923,- 

LETNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 

- blokové čištění 154.541,- 

- odtahy  18.340,- 

- čištění kanaliz. vpustí 78.975,- 

Celkem: 251.838,- 

OPRAVY KOMUNIKACÍ: 1.735.000,- 

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ: 1.100.000,- 

ÚDRŽBA ZELENĚ 3.377.000,- 

 

TÉMA 6: NÁKLADY NA ÚKLID PO PSECH 

Příjmy z poplatků za psy v roce 2010 byly 570.000,- Kč, náklady na úklid psích exkrementů byly 750. 000,- Kč (z toho 
náklady na pytlíky na exkrementy cca 300.000,- Kč, zbytek na vysavač). V roce 2011 bude na úklid vydána částka 
odpovídající příjmu, tzn. cca 570.000,-. Systém pytlíků bude zachován ve stejném rozsahu, případně ještě rozšířen, ale 
úklid vysavačem bude realizován pouze v rozsahu zbylých finančních prostředků. Majitelé psů musí být sami 
motivováni, případně upozorňováni svými sousedy, aby po svých psech sami uklízeli. Obec jim poskytuje efektivní 
systém pytlíků a pravidelné uklízení vysavačem. 

TÉMA 7: TÉMATA DO LETŇASKÝCH LISTŮ 

Byly vybrány následující témata, která mohou členové komise zpracovat do článků pro LL nebo na web MČ. 

- Psi a úklid (JM) 

- Úklid okolo sběrných nádob, vlastník pozemků musí uklízet okolo kontejnerů, ale to nemusí být vlastník 
domů. Kontejner na oblečení je u Penny (Pandadisová, JL). 

- Vozíky z Tesca nepatří na sídliště (JF). 

- Kácení stromů – proces schválení, kdy je možné kácet, jak požádat (Pandadisová) – září 2011. 

- Podnikatelské subjekty a odpad (Pandadisová). 

- Biodopad – sekání trávy na pozemcích SVJ, i přímým kanálem na předsedy výborů (ODŽP). 

PŘEHLED ZADANÝCH ÚKOLŮ 

ID ÚKOL ODPOVĚDNOST TERMÍN 

8 Rozšířit informace o MMS podnětech na web a do LL Jan Mikulecký 10/4/2011 

9 Rozšířit informace o MMS podnětech na vývěsky Jana Káparová 10/4/2011 

10 Projednat na Radě, kdo rozhoduje o kácení stromů a údržbě zeleně na pozemcích v majetku MČ Jan Mikulecký 30/3/2011 

11 Připravit podklad do Rady o instalaci informačních tabulí Jan Mikulecký 30/6/2011 

12 Připravit zadání pro interaktivní mapu Letňan Jan Mikulecký 30/6/2011 

Podpis předsedy  Podpis ověřovatele 
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