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Letos se dá říct, že byla krásná zima. 
Leden i únor byl krásně bílý.  Nyní se již 
začínáme těšit na zahrady a jarní přírodu. 
Bohužel je s námi stále epidemie, která 
se v zimě rozrostla.  Jsme Best in Covid. 
Smutné prvenství ČR. Všichni doufáme, 
že  skončí a světu bude lépe. Co nás 
však letos čeká v Královicích?
Hlavní snahou místního zastupitelstva 
je pokračovat v  rozdělaných akcích. 
Nejdříve dokončíme opravu budovy 
školy,  tedy  její  střechu  a  vnější omít-
ky. Akce je zcela finančně zajištěna 
a probíhá výběrové řízení na jejího zho-
tovitele.  
Budeme pokračovat v  projektu na 
rozšíření místního hřbitova. Zpracovává 
se další projektový stupeň a  probíhá 
inženýrská činnost za účelem vy-
dání stavebního povolení. Rozšíříme 
hřbitovní plochu,    vylepšíme standard 
hřbitova. Vytvoří se nové cesty a rozve-

de se  místní  vodovod, aby jste konve 
nemuseli nosit tak daleko. Součástí 
nové plochy hřbitova bude i kolumbári-
um.
Pracujeme dále na rozšíření  chodníku 
v  zatáčce v  ulici Ke Stupicím.  Nyní 
probíhá projednávání povolení akce 
a narovnání vlastnických vztahů v  této 
lokalitě. Pokročíme významně na dvou 
nových akcích - Stezka pro pěší Králo-
vice - Hájek a Obnova pěti polních cest 
v katastru Královic. Dojde k obnově 
polních cest, které jsou ztracené 
v  dnešních velkých polích. V  minulosti 
první republiky to byly přístupové cesty 
k malým polím. Využijeme je k propojení 
s okolními obcemi a k pěkným procház-
kám v našem okolí. Přírodní pěšiny bude 
lemovat stromořadí nebo nová zeleň.
O aktuálním postupu Vás budeme 
informovat v  samostatných článcích 
Královického zpravodaje.

Mlýnský  
rybník...

Informace  
z úřadu...
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Co se bude dít letos?
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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.

Čtyři roky  
senátorem...
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V prvním čtvrtletí 
letošního roku oslavili 

významná životní jubilea 
tito naši spoluobčané:

Tóthová Mária 
Líbová Helena 

Andrásiková Zdenka 

Všem oslavencům 
gratulujeme a přejeme 
hodně zdraví a radosti

NAšI jubILANTI



ÚŘAD INFORMUJE

Již na konci minulého  roku  se  objevil 
nový zajímavý kout v naší vesnici podél 
Rokytky. Tato lokalita byla mnoho let 
zanedbaná. Měla i svůj drsný osud po 
roce 1948. Jak se správně domníváte, 
jedná se o území, kde dříve stával statek 
Václava Hovorky,  měl číslo popisné 20. 
Součástí usedlosti bylo obytné stavení, 
chlévy a mlýn. O pohon mlýnského kola 
se staral náhon z   Rokytky, který pak 
ústil do mlýnského rybníku.  Statek byl 
soběstačný a celé hospodářství úspěšně 
fungovalo. Po komunistickém převratu 
stihl všechny statky v Královicích tvrdý 
osud. Hovorkův statek přešel v  roce 
1950 do nuceného nájmu a začali zde 
i na polích „hospodařit“ Československé 

MLÝNSKÝ RYbNÍK A ROKYTKA

Hlavní projednané body programu 
Zastupitelstvo:
•	 schválilo	částku	na	správu	hřbitova	

ve výši 350,-Kč/rok , stejnou jako 
v minulých letech

•	 souhlasilo	s uzavřením	tří	smluv	na	
pronájem drobných části pozemků 
v Královicích místním občanům

•	 schválilo	uzavření	smluv	na	údržbu	
zeleně s firmou pana Martina Dzika 
na dobu 2let , jeho nabídka byla ze 
soutěžních nejvýhodnější 

•	 schválilo	dopravní	úpravu	v ulici	
V Mydlinkách, místostarosta zajistí 
realizaci nového dopravního 
značení

•	 schválilo	zadání	studie	„Doprava	
v klidu v ulici Kuťatská v MČ Praha 

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTuPITELSTVA 
Ohlédnutí za veřejným zasedáním ze dne 14. 12. 2021

Královice“ , která bude řešit par-
kování v této lokalitě

•	 schválilo	znění	Darovací	smlouvy	
s firmou Nové Královice o příspěvku 
za vybudování bytových jednotek  
a domů

•	 schválilo	záměr	umístění	výdejního	
boxu společnosti ALZA na území 
Královic

•	 schválilo	budoucí	převzetí	chodníků	
v ulici k Markétě po dokončení  
a kolaudaci od firmy Nové Královice

Další vývoj z minulých jednání  
a drobné informace:
•	 pokračuje	záměr	rekonstrukce	

hřbitova v MČ Praha-Královice – 
zastupitelstvo schválilo pokračování 

státní statky. Po jejich éře byla nemovi-
tost převedena do rukou státního pod-
niku Mitas. Ten zde chvíli statek užíval, 
ale nakonec se o vše přestal starat 
a  všechny budovy strhl. Po roce 1989 
pokračovala lokalita v  chátrání. Ještě 
dnes jsou zde vidět zbytky vodního díla. 
Nejviditelnější byly zbytky splavu, který 
se zhroutil kolem roku 1964 a samotný 
rybník, který zarostl divokou zelení. Po 
několika majetkových změnách se dos-
tal statek k současnému vlastníkovi. Ten 
se nyní pustil do údržby areálu a objevil 
se tak krásný kout Královic. Úpravy jsou 
zde samozřejmě na začátku. Současně 
Magistrát hl. m. Prahy přistoupil k  již 
dlouho slibované údržbě koryta Rokyt-

ky od hřiště až k bývalému splavu. Další 
osud starého statku budeme sledovat 
při svých procházkách. 
Jak jste se mohli dočíst v  Pražském 
deníku nebo na internetových stránkách 
Pražské přírody, je rekonstrukce koryta 
Rokytky již dokončena. Dno potoka bylo 
zahloubené až 3 m pod terén a zerodo-
vaný materiál zanášel nedalekou nádrž 
Markéta. Voda podemílala přilehlou 
stezku a soukromé pozemky. V rámci 
revitalizace bylo koryto opět vymělčeno 
a stabilizováno balvanitou rovnaninou 
a kamenným prahy. Zmiňovaná úprava 
skončila dlouhým balvanitým skluzem 
v místě bývalého přelivu rybníka. Nové 
dno je velice členité a ve spárách kamenů 
se najde mnoho úkrytů pro vodní život. 
Dřeviny na břehu byly ve špatném stavu, 
hrozilo riziko pádu stromů. Celková úpra-
va se proto dotkla i údržby břehových 
porostů. Došlo k  prořezu náletových 
dřevin a k seřezání přestárlých vrb bí-
lých. Cesta od mlýnského rybníka až 
k fotbalovému hřišti prokoukla. Ořezaný 
materiál byl spálen,  větší větve byly  
u  pěšiny ponechány jako přírodní biotop 
a bylo z  nich vyskládáno broukoviště. 
Součástí akce bude i přemístění stávající 
lávky přes Rokytku.

přípravy této akce – získání 
stavebního povolení a zpracování 
realizačního projektu

•	 V celkovém	záměru	prodeje	
předzahrádek se pokračuje dále 
– u všech pozemků je již známa 
prodejní cena, probíhá jednání 
s úřadem Prahy 22 ohledně dělení 
pozemků

•	 Starosta	projednal	s firmou	ROPID	
a DP HMP případné vybudování 
konečné stanice autobusu č.229, 
jako vhodné místo byl určen pros-
tor naproti vjezdu do areálu tvrze 
– ulice K Markétě

•	 MČ	zahajuje	projednávání	
insta lace MOR (radary k měření 
rychlosti na ulici K Uhříněvsi)  
s MHMP

Příští zasedání se bude konat 
8. 3. 2021.
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Termíny přistavení kontejnerů 
v nejbližším období
Stanoviště vždy ulice K  Uhříněvsi 
(před starou kovárnou – čp. 56)

Kontejnery na velkoobjemový  
odpad (vždy od 16 do 20 hod)
Čtvrtek 4.3.
Čtvrtek 1.4., 29.4.
čtvrtek 20.5.
čtvrtek 24.6.

Kontejnery na bioodpad (vždy od 
9 do 12hod)
Sobota 13.3.+17.4.
Sobota 15.5.+19.6.

Mobilní sběr nebezpečného 
odpadu
úterý 27.5. 17:30-17:50hod

Přistavení kontejnerů
Vážení chovatelé 
psů, věnujte pro-
sím pozornost to-
muto článku, zej-
ména poslednímu 

odstavci.
Poplatky ze psů: se musí uhradit 
v kanceláři ÚMČ nejpozději do 31. břez-
na. Je potřeba nahlásit veškeré změny 
mající vliv na placení poplatku: pořízení, 
úhyn, ztrátu, darování psa. Pes musí 
být na ÚMČ přihlášen nebo odhlášen 
do 15-ti dnů po jeho pořízení nebo poz-
bytí. Při pořízení štěňat do 3 měsíců. 
Držitel psa musí psa staršího 6 měsíců 
nechat označit mikročipem a zaregis-
trovat psa do evidence Magistrátu HMP. 
Identifikační	 známka	 je	 nepřenosná	 na	
jiného psa. Každý nový pes musí být 
opatřen identifikační známkou, kterou 

NOVÉ uLICE
Možná jste si všimli, že na serveru 
„Mapy CZ“ máme v Královicích  tři nové 
ulice – Za Svodnicí, Nad Dolnicemi  
a V Křižovatce. Jak napovídají jejich jmé-
na, najdete je na místech, které tomu 
napovídají. Místní zastupitelstvo jména 
navrhlo a schválilo již v květnu minulého 
roku. Následně je schválil i Odbor územ-
ní orientace Magistrátu Hl.m.Prahy. Sa-
motné cedule jsou vyrobené a čekají 
na průběžné osazení. Nejdříve to bude 
v  ulici Za svodnicí, kde probíhá  čilá  
výstavba. Ostatní ulice mají již vybu-
dované komunikace, ale díky exekuci 
vlastníka - firmy Eurodevelopment je 
dokončení těchto lokalit v nedohlednu. 

Sčítání lidu, domů a bytů – 
bEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA
V letošním roce proběhne sčítání stá-
tu.  Zjištěné informace ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry 
i směřování výzkumných či vědeckých 
pracovišť a v konečném důsledku 
ovlivňují život každého z nás. Výsledky 
jsou využitelné při přípravě bydlení, 
rozvoji infrastruktury nebo plánování 
dostupnosti služeb.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny 
osoby, které mají k rozhodnému 
okamžiku trvalý nebo přechodný po-
byt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst 
se musí každá taková osoba, bez 

INFORMACE Z ÚŘADu:
majitel zakoupí v  kanceláři ÚMČ  při 
přihlášení psa. Sazby poplatků: 300 Kč/
rok jeden pes, 600 Kč/rok každý další 
pes. Důchodci, jejichž jediným příjmem 
je pouze důchod: 200 Kč/rok jeden pes, 
300 Kč/rok za každého dalšího psa.
Poplatky ze psů lze platit hotově 
v  kanceláři ÚMČ nebo převodem na 
účet číslo:
2000721309/0800, VS 1341 + číslo 
popisné vaší nemovitosti, např. čp. 66: 
VS 134166. Převodem lze platit již psi 
přihlášené.
Od ledna 2021 se musí jednotliví cho-
vatelé dostavit do kanceláře úřadu  
osobně k  doplnění údajů a k pod-
pisu nové karty psa. Nové karty pro 
každého psa musí kancelář úřadu vy-
hotovit na základě požadavku kontroly 
Magistrátu HMP. Děkujeme

ohledu na místo skutečného pobytu, 
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za 
osoby mladší 18 let, osoby omezené 
ve svéprávnosti a podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, 
opatrovník nebo osoba k tomu 
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců 
přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s výjimkou diplomatů nebo cizinců 
s krátkodobým pobytem do 90 dnů. 
Celá akce proběhne od 27. 3. 2021 
do 11.5. 2021. Letos to bude možné 
i elektronicky. Do 9.4. 2021  online 
prostřednictvím formuláře na webu 
www.scitani.cz,  nebo v  mobilní ap-
likaci. Kdo tuto možnost nevyužije, má 

povinnost od 17.4.-11.5. 2021 vyplnit 
a odevzdat listinný formulář. Jeho dis-
tribuci zajistí sčítací komisaři. Formulář 
lze odeslat zdarma v přiložené obálce 
nebo předat na kontaktní místo – 
pobočce České Pošty – Praha 114  
- Nové náměstí 1370/11, Uhříněves, 
10400, Praha 22 - telefon 954 210 400. 
V případě potřeby se  můžete obrátit 
na info- linku 840 30 40 50, další in-
formace najdete na webu www.scitani.
cz a na nástěnce MČ Praha Královice.
Český statistický úřad žádá 
všechny občany, aby odpovědným 
vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání. 
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V našem časopise můžete 
i inzerovat. Uvádíme šablonu 
inzerce s rozměry a její cenou. 
Podrobnější informace jak 
postupovat najdete na webu 
www.mckralovice.cz v záložce 
Časopis.

Formát 1 (168x135mm) – 125 Kč
Formát 2 (110,5x135mm) – 85 Kč
Formát 3 (168x70mm) – 65 Kč
Formát 4 (110,5x70mm) – 45 Kč
Formát 5 (53x70mm) – 25 Kč
Podklady tiskové PDF.

Inzerce ve zpravodajiALZA bOXY KAM SE PODÍVÁš

Čtyři roky senátorem

V  médiích můžete nově slyšet tuto 
reklamní hlášku. V  letošním roce se 
bude týkat i Královic. Po dohodě 
mezi  firmou ALZA a zastupitelstvem 
naší městské části zde bude osazen 
Alzabox. Poskytne možnost přebírat 
si objednané zboží z  internetového 
obchodu přímo v  naší obci bez nut-
nosti jezdit pro zboží nebo být ome-
zen časem rozvozu zboží. Alzabox 
se bude nacházet na boku bývalé 
Královické požární zbrojnice, tedy na 
začátku ulice V  Mydlinkách naproti 
budově školy. Místní zastupitelstvo 

Už je to více, než čtyři roky od chví-
le, kdy jsem byl v  obvodu č. 19 zvo-
len senátorem. Důvěra nejen mých 
jihoměstských spoluobčanů, ale také 
obyvatel MČ Praha - Královice mě 
z  komunální politiky dostala do lavic 
horní komory parlamentu. Už tři roky 
jsem místopředsedou senátorského 
klubu „SENÁTOR 21 a Piráti“ a dva roky 
místopředsedou hospodářského výbo-
ru. Rád bych se s  vámi podělil o svůj 
postoj k několika tématům, která se 
v poslední době v Senátu projednávala.

Téma životního prostředí
Hájit kvality životního prostředí 
a  opatření proti suchu a klimatic-
kým změnám považuji za jeden 
z  nejzásadnějších úkolů současnosti. 
Prosazuji proto rozumný odklon od 
uhelných a jaderných zdrojů ener-
gií k  zdrojům obnovitelným, opatření 
k zadržení vody v krajině, změnu sklad-
by lesů atd.
Koncem minulého roku projednal Senát 
nový zákon o odpadech. Připravil jsem 
k  němu externí odborné stanovisko 
a několik pozměňovacích návrhů. Díky 
nim se měl zvýšit podíl materiálového 
a energetického využití odpadů, zlepšit 
jejich evidence a zkrátit období, kdy je 
možné ukládat je na skládku. Jeden 
z  mých zásadních návrhů, který ob-
cím umožní získat od skládkařů stovky 

se rozhodlo uzavřít s ALZOU smlouvu 
a poskytnout tak občanům službu, 
která je v  dnešní době čím dál víc 
žádaná.

milionů korun za neodvedené poplat-
ky, byl však zamítnut v  Poslanecké 
sněmovně. Připravuji proto ústavní 
stížnost. 

Stavební zákon nemají psát developeři
Velmi usiluji o zásadní úpravy nového 
stavebního zákona, který ve svém 
původním návrhu straní developerům. 
Důvod je jasný – sami si ho napsali. 
Podle něj má být vytvořeno centrální 
řízení stavebních úřadů, komplexních 
stanovisek, fikcí souhlasu, čímž má být 
zásadně omezena účast samospráv.
Všechny tyto úpravy sice možná o pár 
hodin urychlí výstavbu, ale ve výsledku 
nepřispějí ke kvalitním a racionálním in-
vesticím. Zákon navíc účast na staveb-
ním řízení znemožňuje veřejnosti (zastu-
pované spolky).

Záleží mi na hospodaření země  
a transparentnosti
Přestože Senát neschvaluje státní 
rozpočet, projednává některá dílčí 
ekonomická opatření. Jsem zastán-
cem udržitelných financí a rozpočtové 
zodpovědnosti, proto jsem nemohl 
hlasovat pro přijetí daňového balíčku, 
zvyšující státní dluh o 100 mld. Kč. 
Za velmi důležitou považuji transpa-
rentnost a omezení korupce. Potěšilo 
mne proto ocenění Rekonstrukce státu, 
podle kterého patřím k osmi senátorům, 

kteří nejsilněji prosazovali antikorupční 
zákony.
Tak trochu závidím občanům MČ Praha 
– Královice krásné okolí, přírodní park 
Rokytka se sv.Markétou, kam občas 
zamířím s rodinou na vycházku.

jsem tu pro Vás
Setkávání s občany jsou pro mě velmi 
podnětná. V mé  kanceláři se jich za-
stavilo mnoho desítek. S  jakými té-
maty přišli? Od podnětů na doplnění 
městského mobiliáře, opravu chodníků 
a komunikací až ke konkrétním 
žádostem o pomoc v  oblasti soused-
ského soužití, pěstounské péče, exe-
kuce či zadržované výplaty pojistného. 
Ve většině případů se mně a mým 
kolegům podařilo jejich problémy 
vyřešit. 
Jsem i pro Vás v  senátní kanceláři na 
Praze 11, Kosmická 746, každé pondělí 
14 – 18hod.

Ladislav Kos, senátor za volební 
obvod č.19


