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Posledně jsme Vás informovali  o  fak
tech  okolo příkopu vedle chodníku na 
křižovatce K Hájku / K Uhříněvsi.  Jeho 
příběh bohužel   nekončí. Stavebník, 
firma Euro Development,  je v  exe
kuci a stavbu chodníku včetně okolí 
nedostaví. MČ Královice proto inicio
vala na příslušném odboru v Uhříněvsi 
jeho urychlenou dostavbu. Podle 
Stavebního zákona může stavby, které 
ohrožují životy dokončit stát a vymáhat 
jej na stavebníkovi. V  této záležitosti 
proběhlo 30.9. 2020 místní šetření 
za účasti Stavebního úřadu Praha 22. 
Z  jeho  závěrů  je  patrné,  že je zde 
již jasný způsob technického řešení, 
a to položení potrubí pro srážkovou 

vodu a jeho následné zasypání, které 
zruší nebezpečný příkop. Otázkou je, 
kdo stavbu nakonec dobuduje, bude 
to buď  Technická správa komunikací 
hlavního města Prahy nebo Praha 22 
podle § 135 Stavebního zákona. Kdo 
to nakonec bude, je na posouzení 
úřadu Prahy 22. Vývoj situace budeme 
nadále pečlivě sledovat.

Otevřené 
ohně...

Biopopel-
nice...
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Šesté číslo
Dostáváte do 
rukou letošní dru
hé číslo našeho 
časopisu. Obdo
bí, které máme 
za sebou bylo 

úplně jiné než jsme zvyklí. Epi
demie Covid 19 zasáhla nejen 
do naší obce, celé republiky ale 
i do celého světa. Optimistické 
léto je za námi a přišel podzim, 
který opakuje jarní epidemii. 
Děti nechodily do školy, naše 
zaměstnání fungovalo v  jiných 
kolejích. I  prázdniny jsme trávili 
s  omezeními a dovolená mno
hdy vypadala jinak. Díky novým 
pravidlům se nemohly konat 
ani tradiční obecní akce – den 
dětí a  místní pouť. Naštěstí při 
zběžném pohledu po našich 
ulicích, hřišti i okolí je všechno 
při starém. Buďme optimisty 
a těšme se na lepší rok. Přejeme 
Vám hodně zdraví a optimismu.

CHODNÍK 
K UHŘÍNĚVSI

6

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.

Naši  
jubilanti...
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Hlavní projednané body
programu:
•	 zastupitelstvo	schválilo	pokračování	projekční	

přípravy akce Rozšíření chodníku ke Stupicím – 
bude objednán další stupeň projektu pro sloučené 
územní a stavební řízení  

•	 Starosta	seznámil	přítomné	se	záměrem	prodeje	
pozemků další předzahrádky v ulici Jitkovská a 
zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemků 59 
a 58/4

•	 Zastupitelstvo	schválilo	uzavření	smlouvy	o	nájmu	
pozemku 213/1 s firmou Montis

•	 Zastupitelstvo	schválilo	uzavření	smlouvy	o	zřízení	
věcného břemene s firmou PREdistribuce na 
pozemku 44/1

•	 zastupitelstvo	schválilo	uzavření	smlouvy	o	nájmu	
pozemku 298/4 s firmou Nové Královice 

•	 zastupitelstvo	schválilo	vydání	brožury	o	historii	MČ	
Královice – starosta je pověřen dalším jednáním

•	 zastupitelstvo	schválilo	uzavření	dodatku	č.1	ke	
smlouvě s TJ Sokol Královice

•	 další	vývoj	z minulých	jednání:
•	 pokračuje	záměr	úpravy	okolí	pomníku	obětí	

1.světové války v MČ PrahaKrálovice – na podzim 
se provede první fáze úpravy zeleně 

•	 pokračuje	záměr	rekonstrukce	hřbitova	v MČ	
PrahaKrálovice – MČ obdržela první kladné stano
visko Památkového odboru HMP

•	 V celkovém	záměru	prodeje	předzahrádek	se	
postupuje dále – nyní se zpracovává znalecký 
posudek u pozemků , kde není známa cena

Příští zasedání se bude konat 14. 12. 2020.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
Ohlédnutí za veřejným zasedáním ze dne 14. 9. 2020

V místní knihovně v Královicích bude v letošním roce dokončena kom
pletní digitalizace knihovního fondu. V současné době máme kolem 
2000 knih, každý rok přikupujeme cca 30 nových. Také zde pravidelně 
2x ročně probíhá půjčování tzv. výměnného souboru z Městské knihov
ny v Praze. Královice jsou velmi malá obec s malým počtem stálých oby
vatel, otevřeno máme zatím pouze dvě hodiny týdně. Nyní vzhledem 
k epidemiologickým opatřením je knihovna zavřena. 

Z nových titulů na které se můžete těšit uvádíme: Hartl Patrik  Okamžiky 
štěstí, Irving John  Svět podle Garpa, Pawlowská Halina  Takhle jsem si 
to teda nepředstavovala, Kosiňski Jerzy  Nabarvené ptáče, Cook Robin 
 Pandemie

Těšíme se na viděnou se všemi čtenáři  i „nečtenáři„ v naší malé, ale 
krásné knihovně v lepších časech.

Nové knihy

OKAMŽITÁ ANONYMNÍ POMOC,  
pokud Ty nebo někdo ve Tvém 

okolí zažívá v rodině násilí. 

VOLEJ...
poradenskou linku DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ
tel.:  601 500 196  (Po–St: 9–11 h a 15–17 h)

PIŠ...
na chat na webu: www.detstvibeznasili.cz
na mail: poradna@centrumlocika.cz

PŘIJĎ...
k nám na adresu:  
Centrum LOCIKA, Umělecká 6, Praha 7

www.detstvibeznasili.cz

@

ŘEKNI TO 
NĚKOMU! 
JSME TU  

PRO TEBE.

TRÁPÍ TĚ, 
CO SE DĚJE 

DOMA?

Leták okamžitá pomoc děti 2020-08-3.indd   1 2.9.20   11:00
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OTEVŘENÉ OHNĚ

Blíží se podzim a s  ním i doba 
ohýnků a ohnišť. Pro Váš přehled 
uvedeme pár pravidel Obecně 
závazné vyhlášky č.6/2001 
o  ochraně veřejné zeleně. Na 
otevřených ohništích nebo 
v  zahradních krbech je možné 
pálit legálně pouze dřevěné uhlí, 
suché dřevo nebo jiný suchý 
rostlinný materiál. Naopak je 
zakázáno pálení barevných 
novin, časopisů, plastů, gumy, 
zbytků různých chemikálií nebo 
chemicky ošetřeného dřeva 
jako jsou třeba okenní rámy 
nebo dřevotříska. Pálit se nemá 
ani vlhký zahradní materiál. 
Samozřejmě musí být u ohně 
přítomen někdo starší 18let 
a místo pálení musí být pod 
dozorem.

Možná jste si všimli, že internetové 
stránky naší městské části mají nový 
kabát. Jak to tak někdy bývá, to 
nové nemusí být lepší. Jsou napro
sto funkční, ale každá změna vybízí 
k porovnání s předcházejícím a mu
síte se naučit nové cesty a postupy. 
Podnětem ke změně byl nový zákon 
č. 99/2020 ze dne 20.3.2019, který 
hovoří o přístupnosti internetových 
stránek a mobilních aplikací a ne 
snaha našeho úřadu. Zákon po
jednává o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů. Jedním z požadavků 
zákona bylo, aby se stránky zobra
zovali stejně jak v  počítači, tak na 
mobilních telefonech. Proto z  toho 
vzniklo trochu strohé prostředí. 
Určitě jste si všimli, že naše městská 
část není jediná, např. v  Uhříněvsi 
jsou postiženi úplně stejně.

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  1. 10.
Čtvrtek  29. 10.
čtvrtek  19. 11.
Kontejnery na bioodpad  
(vždy od 9 do 12hod)
Sobota  10+24. 10.
Sobota  7+21+28. 11.
Mobilní sběr nebezpečného 
odpadu
úterý 13.10. 17:30–17:50 hod

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

Hlášení poruch

V  souladu se současnou situ
ací jsou úřední hodiny upraveny 
podle usnesení Vlády České Re
publiky takto:
Pondělí : 813hodin
Středa: 1217hodin
Schůzku si můžete domluvit i tele
fonicky na čísle: 724 190 291 nebo 
na tajemnik@mckralovice.cz 

Informace z kanceláře 
úřadu 

EVIDENCE DĚTÍ 
Vaše rodiny možná potkala šťastná 
událost a narodilo se Vám dítě. 
Matrika v Uhříněvsi, která děti prvně 
eviduje, nám bohužel tyto infor
mace nesděluje. Pokud chcete mít 
děti přihlášené k  trvalému pobytu 
v  Královicích, nahlaste prosím děti 
u  nás v  kanceláři úřadu. Kromě ji
ného to bude sloužit i k tomu, že 
bychom Vás následně pozvali na 
každoroční vítání občánků.

BIOPOPELNICE
Posledně jsme Vás informovali o sběru 
olejů. V tomto čísle se zmíníme o BIO
popelnici. 
Praha rozšiřuje služby v oblasti sběru 
bioodpadu o  celoměstský nádobový 
svoz rostlinného bioodpadu.  Tato 
hnědá nádoba slouží ke sběru rostlin
ného odpadu z domácnosti. Konkrétně 
může jít o kuchyňské odřezky, slupky, 
uschlé kytice, posekanou trávu aj. Tato 
hmota se v kompostárnách promění vy 
výživný kompost pro parky, sady a zah
rady. Za Biopopelnici se samozřejmě 

platí, ale od letošního 
roku je tento 
poplatek o 50% 
nižší než v  roce 
2019. Pro sjednání 
této služby stačí 
vyplnit a odeslat 
formulář, který 
najdete na https: 
bio.praha.eu/for
mular/. Na těchto 
stránkách najdete 
i další potřebné informace. 

NOVÉ INTERNETOVÉ 
STRÁNKY
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Připravte se
na další vlnu

Akce platí do 15. 11. 2020. www.nordictelecom.cz

Je dobré být připraven na jakékoli vlny, které 
život přinese. Náš stabilní internet na doma 
bez závazku pro vás teď máme za parádní cenu.

Překvapivá volnost

Nová
Nordic TV

-100 Kč
na 6 měsíců

Balíček 
5G Internet + TV

-350 Kč
na 6 měsíců

Nordic 5G 
Internet

-200 Kč
na 6 měsíců

KULTURA/ SPORT

Královický zpravodaj vydává MČ Praha Královice v nákladu 250 výtisků. Povoleno jako periodický tisk MK ČR E 23562. Toto číslo vyšlo 
v říjnu 2020, distribuce zdarma. Redakční rada: Pluhař, Rathouský; redakce: Jiří Rathouský ( jirath@seznam.cz); grafická úprava: Přemysl 
Mrzena; tisk: Tiskárna Daniel s.r.o.
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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 zpravodaji

Do 30. 9. letošního roku oslavili významná životní 
jubilea tito naši spoluobčané:

Rathouská Daniela * Tóth Zoltán * Křivanová 
Danuše * Líba Josef * 

Pensdorf Miroslav

Všem oslavencům 
gratulujeme a přejeme 
hodně zdraví a radosti

NAŠI JUBILANTI

Vzhledem ke covidové pandemii 
a  novým podmínkám pohybu osob 
a  jejich shromažďování, budou 
všechny Královické tradiční akce 
konce letošního roku ( např. Světlušky, 
Setkání se seniory) odloženy na 
pozdější datum. Náhradní termín 
bude včas oznámen. Držíme všem 
palce.


