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Máme konečně léto. Jaro bylo 
chladnější než loni, ale z  pohledu mi-
nulosti jsme takových zažili moc. Každý 
se rád ohřeje a teplo k  létu patří. Co-
vidová epidemie se umoudřila, přibývá 
očkovaných a pravidla našeho života 
se blíží normálu.
Uvedu ve stručnosti posun na hlavních 
akcích místního zastupitelstva. 
Je vybrán zhotovitel stavebních prací 
na oprav střechy a fasády budovy školy. 
Vlastní práce začnou v červnu a skončí 

za tři měsíce. Budova dostane novou 
krytinu, která bude velmi podobná té 
stávající. Ta je z  eternitu a ten je jak 
známo zdravotně škodlivý. Proto se 
bude muset ekologicky likvidovat, což 
si vyžádá nemalé finanční náklady. Dále 
bude obnoven nátěr fasády a nově 
obložen sokl budovy.
Projekt rozšíření místního hřbitova 
pokračuje, získáváme stanoviska 
dotřených orgánů pro povolení této 
stavby.  Pokračování na straně 2

Parkování 
automobilů...

Informace  
z úřadu...
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Jak to v Královicích 
pokračuje?

9

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.

Pozvánka  
na pouťovou 
zábavu...
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V druhém čtvrtletí 
letošního roku oslavili  

významná životní jubilea 
tito naši spoluobčané:

Prchlý Vladimír
Přibyl Karel 

Dolejší Antonín 
Berák Petr 

Müllerová Anna 
Blížilová Hana 

Všem oslavencům gratu
lujeme a přejeme hodně 

zdraví a radosti

NAšI juBIlANtI



ÚŘAD INFORMUJE

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční  
8. – 9. 10. 2021, hledáme členy volební okrskové komise. Stát se jimi mohou stát všichni 

občané České republiky starší osmnácti let, kteří ve volbách zároveň nekandidují. 

Okrsková volební komise dbá o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá 
na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování. 

Kromě finanční odměny mají členové komise i nárok na stravenky za dva dny. 
Zájemci prosím volejte na telefonní číslo místního úřadu 724 190 291 nebo pište na adresu: 

tajemnik@mckralovice.cz

Hlavní projednané body programu 
Zastupitelstvo:
•	 schválilo	hospodaření	k 30.4.	

2021, inventarizaci za rok 20, 
účetní uzávěrku za rok 2021,  
a závěrečný účet za rok 2021

•	 schválilo	pokračování	v jednání	
o směně pozemků s firmou Nové 
Královice

•	 schválilo	zachování	parkování	
v ulici Kuťatská 

•	 vybralo	firmu	Bártek	Rozhlasy	

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZAStuPItElStVA 
Ohlédnutí za veřejným zasedáním ze dne 10. 5. 2021

pro rekonstrukci místního rozhlasu
•	 vybralo	firmu	ProUrban	pro	rekon-

strukci pláště objektu 4p.66
•	 schválilo	TDI	pro	tuto	akci

Další vývoj z minulých jednání  
a drobné informace:
•	 pokračuje	se	v záměru	prodeje	

předzahrádek zájemcům
•	 starosta	informoval	 

o kompenzačním příspěvku od 
firmy Nové Královice

•	 ve	spolupráci	s MHMP	budou	
nainstalovány stojany na kola 
ve	3	lokalitách-u	pomníku,	
v parčíku a na Valech

•	 MČ	pokračuje	v projednávání	
instalace	MOR	(radary	k měření	
rychlosti na ulici K Uhříněvsi) 
s dotčenými orgány

Příští zasedání se bude konat 
28. 6. 2021.

Pokračování ze strany 1
V souvislosti se hřbitovem se podařilo 
najít vlastníky Jedličkovi hrobky. Ti se 
však ke svému majetku nehlásí, takže 

bezpečnostní zajištění hrobky bude 
pravděpodobně nucena realizovat 
obec.
Na projektu rozšíření chodníku 
v  zatáčce v  ulici Ke Stupicím se 
rovněž pokračuje v získávání dokladů 
pro povolení této stavby.
U obnovy polních cest jste si možná 
na jaře všimli tyčí v polích. Proběhlo 
geodetické vytýčení jejich tras. 
V současnosti se připravují podklady 
pro výběr firmy, která vlastní cesty 
zrealizuje a dopřesňuje se technické 
řešení.	 Hlavní	 stezky	 vedou	 z  ulice	
Do	 Dolnic	 směrem	 na	 Nedvězí	 (C3),	
na východním konci Královic trasa 
C6 směrem ke Kolodějím, trasa C2 

směrem na Stupice. Jak vidíte na 
titulní straně. Trasy vždy končí na 
katastru Královic a navazují na cesty 
okolních vesnic. Jmenovitě na cesty 
u Nedvězí, kde jsou již dále a na cesty 
realizované Uhříněvsí, kde probíhá 
projektová příprava. 

V nových akcích přibyl požadavek na 
instalaci radarů pro měření rychlosti 
na hlavní ulici K  Uhříněvsi, které by 
zklidnili dopravu na hlavní silnici.

O nových informacích se dozvíte 
zase v  příštím výtisku Královického 
zpravodaje.

Jak to v Královicích pokračuje?

HlEDÁME ČlENY VOlEBNÍ KOMISE



ÚŘAD INFORMUJE

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 24. 6. a další bude v srpnu, 
termín se ladí
Kontejnery na bioodpad  
(vždy	od	9	do	12	hod)
Sobota 19. 6.
Sobota	31.	7.	a	28.	8.
Sobota	25.	9.
Mobilní sběr nebezpečného 
odpadu
sobota	7.8.	 10:30	–	10:50	hod

Přistavení kontejnerůHlÁšENÍ PORuCH 
VEŘEjNÉHO OSVĚtlENÍ
Praha má nového správce veřejného 
osvětlení-firmu Technologie hlavního 
města Prahy. V  případě nefunkční 
lampy, kterou budete chtít opravit je 
připravena rychlá služba.
Pro nahlášení havárií a poruch na 
veřejném osvětlení kontaktujte 
dispečink	 THMP	 na bezplatné lince 
800 40 40 60 nebo použijte kontaktní 
formulář na webu společnosti www.
thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch. 
Při hlášení poruch a havárií VO uveďte 
identifikační číslo lampy. Pokud ne-
znáte číslo lampy, uveďte ulici a číslo 
popisné domu v přímé blízkosti lampy, 
případně nejbližší objekt, identifiko-
vatelný na mapě. 

DAŇ Z NEMOVItOStI 
Určitě jste jako každý rok platili daň ze 
svých nemovitostí. Je to nepříjemné, 
ale patří to k  životu v  demokratické 
společnosti. Alespoň částečnou výho-
dou královických vlastníků nemovi-
tostí je, že sazba pro Královice daně 
zůstala stejná jako loni. Bylo to díky 
rozhodnutí místního zastupitelstva 
v  minulém roce, které nepřistoupilo 
na	 navýšení	 indexu	 této	 daně.	 Index,	
který daň ovlivňuje mohly podle svého 
uvážení upravit místní zastupitelstva. 
Jak možná víte, některé obce k  to-
muto přistoupili, např. v Uhříněvsi mají 
dvakrát dražší poplatek než v  jiných 
letech. Daň z nemovitosti je výhodná 
pro obce a města. Její výnos totiž zce-
la náleží do jejich rozpočtů. 

V  hezké, ale úzké uličce Kuťatská, se 
potýkáme s  problémy s  parkováním. 
Někdy je zde tolik aut, že se nedá pro-
jet. Stížnosti obyvatel pak musí řešit 
Městská Policie. Místní zastupitelstvo 
nechalo zpracovat parkovací studii, 
která situaci uspořádala do jasných 
pravidel a každému domu přidělila 
jedno parkovací místo. Na jaře byli os-
lovení všichni obyvatelé ulice Kuťatská 
s  anketou, aby si vybrali způsob par-
kování v jejich ulici. Byli jim nabídnuty 
čtyři možnosti parkování. Z obeslaných 
25	 majitelů	 nemovitostí	 se	 ankety	
zúčastnilo jen 9 domácností. Dvě měly 
zájem o pronájem stání pro konkrétní 
auta, sedm jich chtělo parkovací místa 
volná s možností parkování pro kohoko-
liv.	Protože	více	jak	50procent	obyva-
tel této ulice nemělo vůbec zájem situ-
aci s parkováním řešit, rozhodlo místní 
zastupitelstvo situaci s  parkováním 
nechat v současné podobě. Znamená 

PARKOVÁNÍ AutOMOBIlů V ulICI KuŤAtSKÁ

V minulém čísle jsme psali o přípravě 
boxu pro vyzvedávání vašich ob-
jednávek z  internetových obchodů. 
ALZA BOX je již skutečností a slouží 
veřejnosti. 
Využít jej můžete kromě portálu 
ALZA i pro jiné prodejny. Z  vlastní 

AlZA BOX V KRÁlOVICÍCH

to, že všichni kteří zde parkují své vozy, 
mohou parkovat jako dosud. Musí ale 
nadále dodržovat pravidla silničního 
provozu a z  toho plynoucí podmínky 

pro parkování na  konkrétním místě.  
Při jejich případném nedodržování mo-
hou očekávat kontrolu naší Městské 
Policie.

zkušenosti vím, že je to rychlá služba 
– dopoledne objednáte a večer je již 
zboží k vyzvednutí v Královicích. 

Adresa je AlzaBox P22 – Královice – 
na rohu ulic K Nedvězí a V Mydlinkách. 
Provoz je nonstop.



KULTURA/	SPORT

Královický	zpravodaj	vydává	MČ	Praha	Královice	v nákladu	250	výtisků.	Povoleno	 jako	periodický	 tisk	MK	ČR	E	23562.	Toto	číslo	
vyšlo	v červnu	2021,	distribuce	zdarma.	Redakční	rada:	Pluhař,	Rathouský;	redakce:	Jiří	Rathouský	( jirath@seznam.cz);	grafická	úprava:	
Přemysl	Mrzena;	tisk:	Tiskárna	Daniel	s.r.o.

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 zpravodaji

POZVÁNKA NA POuŤOVOu ZÁBAVu
Areál TJ Sokol Královice je perfektně 
připraven na sezónu, vše uklizeno, 
posekáno, trávník přímo láká svojí 
nádhernou zelenou barvou. Členové 
Sokola se o něj pečlivě starají, kromě 
pravidelného sečení i životodárným 
hnojením. Kromě vlastních prostředků, 
finančních i fyzických, hradí údržbu 
částečně i z  dotace od městské části 
Královice. Čistě z  vlastních prostředků 
zrealizovali v  rámci tribuny kromě sa-
mostatné šatny pro rozhodčí i zázemí 

se sprchami. Splnili tak další podmínky 
fotbalového svazu, které jsou nutné pro 
udržení v soutěži jakou Královice hrají. 
Fotbalová soutěž je díky Covidu na 
začátku a rozběhne se až v  podzimní 
sezóně.

S  každým létem přichází i období 
pouťových zábav a tak i letos TJ 
Sokol Královice za finanční pod-
pory  MČ Praha Královice pořádá 
v sobotu 17. července  pouťovou 
zábavu na svatou Markétu. Bude 
se konat jako vždy v  krásném 
areálu sportovního klubu. Slavnost 
začne tradičně fotbalovými zápasy 
od	 15	 a	 17	 hod.	 V  prvním	 zápase	
nastoupí Královice proti Dubči - 
Staří páni a v  druhém současné 
mužstvo A proti mužstvu z Říčan. 
Po ukončení zápasů bude zaháje-
na od 18hod zábava s  reprodu-
kovanou taneční hudbou. Vstupné 
je dobrovolné. Přijďte se pobavit, 
rádi Vás všechny uvidíme.

V současnosti je z technických důvodů uzavřena místní knihovna. 
Vypůjčené knihy můžete vrátit v kanceláři úřadu v úředních hodinách: 

pondělí	a	středa	8-17.30	hod.

Pro opětovné zahájení provozu knihovny hledá ÚMČ Praha-Královice

KNIHOVNÍKA / KNIHOVNICI
Požadavky: znalost práce na PC a komunikativnost
 pracovní úvazek je 2 hodiny týdně 
 otevírací doba každou středu od 17 do 19 hod 
Honorář: dle dohody
Nástup: co nejdříve

Bližší informace získáte u tajemnice úřadu na čísle: 724 190 291 
nebo adrese: tajemnik@mckralovice.cz  


