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V letošním roce byla oficiálně ukon
čena stavba chodníku z Královic 
směrem k Uhříněvsi. V únoru proběhla 
jeho úspěšná kolaudace. Tato akce 
financovaná z mimořádné dotace 
HMP spojila okolní cesty za Královi
cemi s centrem obce. Chůze směrem 
k Uhříněvsi bude o něco snadnější 
a  bezpečnější. Ohledně bezpečnosti 
dostáváme mnoho dotazů na jiný 
chodník, který našemu předchází. 
Je to stavba firmy Euro Develop
ment, který na křižovatce K Hájku 
/ K Uhříněvsi bude stavět rodinné 
domy. Příkop mezi silnicí K Uhříněvsi 
a jejich chodníkem, který na jejich 
akci vznikl, děsí všechny projíždějící. 

V současnosti probíhá kolaudace 
části této akce za účasti odboru 
výstavby ÚMČ Praha 22. Ten vznesl 
svůj požadavek na zatrubnění tohoto 
úseku. Tím by měl příkop zmizet. 
Doufejme, že investor zareaguje rych
le a napraví tento detail tak, aby jízda 
i chůze byla bez obav z pádu.

Povinné 
čipování  
psů

Jaké jsou 
možnosti 
vytápění...

Tuky  
a oleje do 
popelnice...
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Páté číslo
Dostáváte do rukou první letošní 
číslo našeho časopisu, letos vy
chází trochu později.  Všechno 
zastavila pro většinu neznámá 
věc  virová epidemie nového 
koronaviru. Co však nezastavila 
je jaro, které již převzalo svoji 
vládu nad zimou. Letošní zima, 
téměř bez sněhu, klasickou zimu 
nepřipomínala. Vidíme to na su

chu na našich zahrádkách. Vše 
ale již kvete jak má, příroda za
hajuje svoji hlavní sezónu. Slunce 
nám zatím přeje a doufejme, že 
přinese i více zdravých dní. Situa
ce ve vývoji pandemie i všechna 
opatření státu to naznačují.

CHODNÍK 
K UHŘÍNĚVSI
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Časopis vychází v  elektronic
ké (na našich internetových 
stránkách) i tištěné formě (přímo 
do Vašich schránek). Případné 
dotazy či náměty ohledně 
časopisu můžete adresovat na  
adresu: redakce@mckralovice.cz.



ÚŘAD INFORMUJE

Zima je u konce, začíná jaro a končí 
topná sezóna. Mnozí z nás jsou 
již připraveni a  jako zdroj tepla 
používají např. moderní  kotle nebo 
tepelná čerpadla. Ti kteří to nestačili 
a používají stále staré kotle se letos 
budou muset postarat o úpravu svých 
topných systémů. 

Zastupitelstvo Hlavního města Prahy, 
které v  souladu s  přijatým klimatic
kým závazkem chce předcházet 
zamoření území kouřem z  topení, 
totiž schválilo minulý rok vyhlášku 
č.11/2019sb., na základě které je od 
1.10.  letošního roku zakázáno na 
území Prahy spalovat uhlí, koks, brik
ety v kamnech a kotlích nižších emis
ních tříd.  

Kotle na uhlí musí mít minimálně 3. 
emisní třídu. U kotlů na spalování 
dřeva se nic nemění, nemají ome
zení a lze je nadále používat.  

Podle situace v Královicích je evident
ní, že někteří naši sousedé topí ještě 
nyní klasickým způsobem, což je uhlí, 
koks a dříví. Podle některých komínů 
je i jasné, že jejich kotle nesplňují 
požadovanou emisní třídu. 
Chceme touto cestou vysvětlit zásad
ní změnu vytápění, pomoci se orien
tovat v  této problematice a poradit 
případně i s řešením situace. 

Pro lepší názornost uvádíme možné 
zdroje tepla v naší vesnici:
1.  tepelné čerpadlo
2.  kotle výhradně na biomasu s auto

matickým přikládáním (pelety)
3. ústřední vytápění s  kotlem na 

dřevo
4. ústřední vytápění s kotlem na uhlí 

minimálně 3. emisní třídy 
5. zdroje tepla na elektrický proud  

elektrokotel, přímotopné radiátory, 
elektrické podlahové topení, elek
trické akumulační vytápění aj.

6. Solární energie 

Jaké jsou možnosti vytápění 
našich domů?

Pro řešení této situace a podporu 
změny tepelných zdrojů v domech 
občanů, je vypsána již třetí vlna Kot
líkové dotace.

Velkou změnou je, že žádost o dot
aci může občan podat ještě před re
alizací. Příjem žádostí bude ukončen 
30. 10. 2020.

Postup jak na dotaci je popsán na 
stránkách Portálu životního prostředí 
Hlavního města Prahy: http://portalzp.
praha.eu/jnp/cz/energetika_a_do
prava/kotlikove_dotace_iii/ index.
html

Přesné znění vyhlášky HMP č.11/2019 
Sb. je zveřejněno na: portalzp.praha.
eu, v záložce „OVZDUŠÍ“.

Dále lze na úpravu vytápění čerpat 
i z jiných programů:

Nová zelená úsporám
https://www.novazelenausporam.cz/
Program čistá energie Praha
ht tp: //por ta lzp.praha.eu/ jnp/cz /

energetika_a_doprava/program_cis
ta_energie_praha/index.html
(Tento Program v  současnosti čeká 
na nová pravidla, která budou známa 
v průběhu května 2020)

Pokud tedy kotel máte a  neznáte jeho 
emisní třídu, je nutné pozvat technika 
a  stanovit ji.  Kotle vyrobené před 
rokem 2000 nejsou schopné tuto 
kategorii získat. Pak zbývá jen koupit 
kotel nový. 

Věříme, že většina 
z Vás je již 
připravena. Ti, kteří 
mají tento krok 
výměny kotle ještě 

před sebou, mají  možnost  se  do 
podzimu připravit. V případě, že bu
dete potřebovat poradit se 
způsobem vytápění nebo třeba 
s  postupem pro  případnou dotaci,  
neváhejte a ptejte se svých sousedů, 
odborníků na topení nebo  oslovte 
nás, využijte případně kontakt na 
naši redakční radu nebo zavolejte. 
Společně to dokážeme.



ÚŘAD INFORMUJE

Hlavní projednané body
programu:
•	 zastupitelstvo	schválilo	záměr	

rekonstrukce hřbitova v MČ 
PrahaKrálovice a chodníku 
v ulici Ke Stupicím – bude za
hájen výběr projektanta   

•	 dále	schválilo	záměr	úpravy	
okolí pomníku obětí 1.světové 
války v MČ PrahaKrálovice – 
zahájen výběr projektanta 

•	 Starosta	seznámil	přítomné	se	
záměrem prodeje pozemků 
předzahrádek v k.ú. Praha
Královice – schváleno zastupi
telstvem k dalšímu postupu

•	 Zastupitelstvo		souhlasilo		
s vyhlášením grantových 
programů na rok  2020 na pod
poru v oblasti společenských 
aktivit a uložilo místostarostovi 
jejich vypsání

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Ohlédnutí za veřejným zasedáním ze dne 27. 1. 2020

Každý majitel psa jistě ví, že od 1. 
ledna 2020 je povinen označit svého 
psa čipem, který umožňuje zjistit jeho 
totožnost. Výjimku tvoří psi označení 
před 3.7.2011 tetováním. Chovatel 
by měl svého psa nechat očipovat 
nejpozději s  prvním očkováním proti 
vzteklině ve stáří od 3 do 6 měsíců. 
Neočipovaným psům   nebude platit 

Povinné čipování psů
Termíny přistavení kontejnerů 
v nejbližším období
Stanoviště vždy ulice K  Uhříněvsi 
(před starou kovárnou – čp.56)
Kontejnery na velkoobjemový  
odpad (vždy od 16 do 20hod)
Čtvrtek 21. 5.
Čtvrtek  25. 6.
Kontejnery na bioodpad  
(vždy od 9 do 12hod)
Sobota 16 + 30. 5.
Sobota 13 + 27. 6.
Mobilní sběr nebezpečného 
odpadu
úterý  26. 5. od 17:40 do 18h

Úřad MČ má k dispozici dostatek 
antibakteriální dezinfekce rukou 
účinné proti novému koronaviru, 
ale i bakteriím, virům a plísním.   
Vyzvednout si ji může každý zdar
ma v  úředních hodinách pondělí 
a  středa od 817:30hod. Ostatní 
dny po telefonické dohodě na 
čísle 724 190 291. Nádoby si pro
sím přineste vlastní.

Případné poruchy VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ můžete hlásit na in
ternetových stránkách: www.pre
distribuce.cz/cs/kontakt/hlaseni
poruchy. Najdete zde formulář 
k  nahlášení, případně volejte 
na telefonní čísla:  800  823  823 
– běžná závada, 224  919  473 – 
ohrožení života např. hoří rozvod
ná skříň .
Případné poruchy KANALIZACE 
A VODOVODNÍ SÍTĚ – PVK – 
můžete nahlásit na telefonních 
číslech: 840  111  112, 601 274 274, 
formulář k  nahlášení poruchy 
najdete na internetových 
stránkách:   https://www.pvk.cz/
aktuality/havarievody/
Poruchu  na PRE i PVK může nah
lásit každý občan přímo u těchto 
dodavatelů a správců, není nutné 
hlásit v kanceláři ÚMČ.

Přistavení kontejnerů

ANTICOVID ZDARMA

Hlášení poruch

očkování proti vzteklině ani přes záz
nam v očkovacím průkaze. Za psa, který 
není označen elektronickým čipem, 
hrozí majiteli pokuta až do výše 50 ti
síc korun. Chovatel je dále povinen ne
chat psa zaevidovat do databáze psů 
na MHMP na Odboru živnostenském a 
občanskosprávním na adrese: Škodův 
palác, Jungmannova 35/29, Praha 1.

•	 Zastupitelstvo	schválilo	úpravu	
odměn zastupitelstva podle 
nařízení vlády 338/2019

•	 Zastupitelstvo	schválilo	
rozpočet MČ Praha Královice na 
rok 2020 a rozpočtový výhled 
20212025

•	 na	základě	výsledků	ankety	
bude městská část pokračovat 
v záměru plynofikace MČ 
PrahaKrálovice

•	 zastupitelstvo	schválilo	
vyvěšení tibetské vlajky dne 
10.3.2020

•	 zastupitelstvo	uložilo	starostovi	
projednání nájemní smlouvy 
s TJ Sokol Královice

•	 dále	uložilo			starostovi	
pokračovat v jednání o směnné 
smlouvě s developerem Nové 
Královice



KULTURA/ SPORT
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V našem časopise můžete 
inzerovat. Podrobnější informace 
jak postupovat najdete na webu 
www.mckralovice.cz v záložce 
Časopis.
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V Mydlinkách začala v  dubnu 2018 

rekonstrukce rybníku. Jak víme je 

napájen potokem Rokytka, který k nám 

přitéká z Nedvězí. Za poslední desetiletí 

je to již jeho druhá velká rekonstrukce. 

Jeho špatný stav vyvolal nutnost prové

st nové zásadní úpravy. 

Rybáři tak museli vynechat jednu 

sezónu a těšit se, že vše půjde podle 

plánu.

V rybníce se nakonec ukázalo, že se zde 

nashromáždilo celkem 4 000 m3 sedi

Rekonstrukce rybníku

mentu, což výrazně zatěžovalo fungo

vání vodního ekosystému a prodloužilo 

i jeho sanaci . Hlavní část kalu je již 

odvezena a v  současnosti probíhá 

zpevnění jeho podemletých břehů. 

Na zásadní přestavbu ještě čeká 

bezpečnostní přeliv, který v současnosti 

neodolá velké vodě a jeho betonové 

konstrukce jsou místy poškozené. 

Stávající splav tak bude zcela odstraněn 

a nahradí ho nový kašnový přeliv 

připravený i na stoletou vodu. 

 
Pokračování na str. 2

Rekonstrukce 

obecního 

parku

Tipy  
na nové  

knihy
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Nový zpravodaj MČ

Dostáváte do rukou první číslo 

časopisu naší Městské části. 

Je to jedna z  prvních novinek 

letošního roku. Časopis bude 

vycházet každé čtvrtletí a bude 

přinášet krátké zprávy z  jed

nání zastupitelstva, informace 

z  probíhajících akcí a aktuální 

pozvánky na sportovní nebo 

společenské akce. Přinese 

i  praktické informace pro život 

v naší MČ.

Časopis vychází v  elektronic

ké (na našich internetových 

stránkách) i tištěné formě (přímo 

do Vašich schránek). Případné 

dotazy či náměty ohledně 

časopisu můžete adresovat na  

adresu: redakce@mckralovice.cz.

Přejeme Vám pěkné čtení 

a úspěšný rok 2019. Vaše zastu

pitelstvo MČ Královice
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Na začátku června proběhlo 
v  prostorách úřadu tradiční 
vítání občánků. Máme 
radost, že nám přibývá 
mladá populace, protože 
se tím podařilo zastavit 
dlouhodobý úbytek oby
vatelstva v  Královicích. 
 Letos se setkání zúčastnilo 
celkem 9 dětí spolu s  jejich rodiči. 
V  minulých letech se vítání konalo 
jednou za dva až tři roky za stejného 
počtu novorozenců. Akci zahájilo vy
stoupení dětí z mateřské školky, které 
předvedly recitační pásmo a několik 

písniček. Po proslovu starosta osobně 
blahopřál všem rodičům a požádal 
je o podpis do pamětní knihy. Děti 
obdržely upo mínkové dárky a vítání 
občánků bylo zakončeno slavnostním 
přípitkem.

Pouťová 
zábava na  
sv. Markétu

Nový  
chodník  
k Uhříněvsi
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Léto se s námi  
pomalu loučí
Prázdniny jsou za námi, léto 
pomalu končí a Vy dostáváte 
do rukou třetí číslo našeho 
časopisu. Hlavní akce roku, 
Den dětí a Pouť jsou za námi, 
na stránkách přinášíme článek 
o jedné z nich. Hlavní doba 
dovolených je u konce, děti 
půjdou opět do školy. TJ So
kol dokončil před prázdninami 
z dotace MČ dětské hřiště pro ty 
nejmenší. Vyražte tam s  dětmi 
a užijte si chvilku v  pěkném 
prostředí areálu u Rokytky. 
Aby nám hřiště vydrželo co nej
déle pěkné, zachovávejte pra
vidla jeho provozu a po svých 
dětech vždy uklízejte, aby si užili  
i ostatní.

Časopis vychází v  elektronic
ké (na našich internetových 
stránkách) i tištěné formě (přímo 
do Vašich schránek). Případné 
dotazy či náměty ohledně 
časopisu můžete adresovat na  
adresu: redakce@mckralovice.cz.

Vítání občánků
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V celé Praze a tedy i v Královicích se 
vedle ostatních nádob na tříděný od
pad objeví nová sběrná nádoba. 

Jedná se o nádobu na jedlé tuky a ole
je.  Bude to zelený plastový kontejner 
o objemu 240l. 

V naší městské části bude umístěn 
na druhém stanovišti tříděného 
odpadu v ulici Kuťatská na straně 
k Hájku.

Proč tuky a oleje sbírat?

V případě, že vyléváme tento odpad 
do kanalizace, dojde po ochlazení v 
odpadní vodě k vysrážení tohoto od
padu a postupně k zanesení odpad
ního potrubí, respektive zalepení od
padních systémů v domácnostech a 
následně ve veřejné síti.
Pokud bude tento odpad končit tím, že 
vysmažený olej a tuk bude vyléván do 
WC, výlevek a dřezů v domácnostech, 
je nanejvýš pravděpodobné, že nas
tane dříve či později havarijní stav 
na celé kanalizaci. Kanalizace bude 
neprůchodná.
Nejčastější případy nastávají 
v  přečerpávacích jímkách a nádržích, 
kde dochází po ochlazení tuků 
k  ucpání čerpadel, a to z důvodu 
obalení spínacích plováků tuky.
Tuky se v kanalizaci také částečně ro

Tradiční akce v obci budou pořádány 
podle průběhu stávající  epide mie.  
Případné  pozvánky budou včas 
vyvěšeny na obvyklých místech 
v Královicích.

Tuky a oleje do  
kanalizace nepatří!

Pozvánka na akce

zkládají, tím vznikají mastné kyseliny 
a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního 
potrubí. Současnou kombinací 
nečistot v odpadních vodách, kde se 
střetávají vody z mycího procesu (zbyt
ky jídel, tuky, cukry apod.), pracího 
procesu (prací prostředky) a splaškové 
vody, vzniká pozitivní prostředí pro 
výše uvedený problém.
Pokud jde o separaci potravinářských 
olejů a tuků, pak je to první krok 
k prodloužení životnosti a akceschop
nosti odpadních potrubních systémů.

A ještě pár pokynů jak 
tento odpad odevzdávat
Olej se do nádob vkládá pouze 
v  použitých PET lahvích  nebo jiném 
plastovém obalu, bez igelitových 
pytlíků!
Nepoužívejte skleněné obaly, igelitové 
tašky a pytlíky a do nádob v žádném 
případě nepatří minerální oleje, barvy 
a rozpouštědla!
Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, 
minerální oleje znemožňují zpracování 
a v případě nedodržování kázně při 
sběru bude sběr zrušen a  nádoby 
odvezeny!

Chraňme přírodu, chraňme své majet
ky, pomoci může každý.

Úřední hodiny jsou stále v 
pondělí a ve středu: 812.30 
hod., 1317.30 hod. Schůzku si 
můžete domluvit i  mimo úřední 
hodiny na čísle: 724 190 291 
nebo na: tajemnik@mc kralovice.
cz. (Doporučujeme pro případ 
přihlášení k trvalému pobytu a 
ověřování dokumentů). 

Informace z kanceláře 
úřadu 


