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Vážení a milí spoluobčané ,
v mnohých z nás ještě doznívá atmosféra vánočních svátků a novoročních oslav. Věřím, že většina z nás měla to
štěstí a příležitost strávit společné chvíle v kruhu svých
nejbližších a alespoň na několik dní zastavit každodenní
kolotoč plný práce a povinností. Doufám, že jste do nového roku vstoupili s radostí a plni elánu.
Uplynulý rok utekl doslova jako voda. Velmi mě těší,
že za tak krátkou dobu jsou za naší prací na radnici vidět
konkrétní výsledky kořeněné úspěchem. Rovněž jsem potěšen, že se až na výjimky, setkávám s kladnou odezvou
od vás občanů. Vaše pozitivní reakce jsou velmi povzbu-
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divé, potěšující, ale zároveň zavazující. Mohu vám slíbit,
že v našem úsilí rozhodně nepolevíme.
Na tomto místě bych chtěl velmi poděkovat také všem
zaměstnancům úřadu naší městské části. Vážím si práce
každého jednotlivce a všem patří velký dík.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám do nového
roku 2016 popřál především pevné zdraví, ať vás po celý
rok provází optimismus a dobrá nálada, přeji úspěchy
v profesním i rodinném životě, to vše provázené štěstím
a radostí!
Milan Wenzl
starosta

AKTUALITY Z ÚZEMNÍHO ROZVOJE
zz
Dne 30. listopadu skončila první fáze přípravy nového
územního plánu hlavního města – Metropolitního plánu.
Institut plánování a rozvoje odevzdal návrh plánu ke kontrole pořizovateli, odboru územního rozvoje pražského
magistrátu, který by měl na jaře 2016 zahájit jeho projednávání s městskými částmi a veřejností.
zz
Magistrátní Odbor stavebního řádu zahájil na podnět
městské části přezkumné řízení ve věci kladného územního rozhodnutí, které vydal stavební úřad pro stavbu
nazvanou „Rezidence Hostivař“. Jedná se o 15podlažní
objekt, plánovaný do Horolezecké ulice na pozemek o výměře pouhých 480 m². Magistrát zjistil „porušení správních předpisů“ při vydání tohoto rozhodnutí, a nyní bude
zkoumat jeho platnost.
zz
Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání 5. listopadu
definitivně zamítlo podnět Ekospolu na změnu územního
plánu v Padovské ulici v Horních Měcholupech. Developer chtěl svůj pozemek na hranici přírodního parku
změnit z městské zeleně na obytnou funkci a zastavět ho.
(lav)

Zápis do ZŠ Človíček
Zápisy do 1. třídy ZŠ Človíček (Kunická 1568, Praha 10)
se konají 18. a 20. ledna 2015 od 14:00 - 18:00 hodin.

Termíny řádných zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 15:
16. března 2016
11. května 2016
15. června 2016

Dovolujeme si upozornit, že příspěvky, které nebylo možné
z mimořádných provozních a kapacitních důvodů zařadit
do tohoto čísla budou zveřejněny na webu Městské části
Praha 15. Všem se velmi omlouváme.
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Spolkový dům Prahy 15 otevřel své dveře
dalším společensky aktivním zájemcům
Ve Spolkovém domě v klubu Varta v Boloňské ulici na území
MČ Praha 15 se pod jednou střechou pravidelně schází Obec
baráčníků, Svaz důchodců ČR - aktivní senioři, Společnost
Antonína Švehly, Křesťanské společenství Praha a taneční
spolek TK Calipso.
V minulosti tomu tak nebylo, jednotlivá společenství se
scházela po různých pronájmech, které je vyšly i na desítky
tisíc korun ročně. Na popud starosty Milana Wenzla nabídlo
letos v srpnu vedení radnice klub Varta k dispozici všem
spolkům, které zde našly zázemí a klid ke své činnosti.
Jednotlivé spolky představily ve středu 9. prosince své
aktivity zástupcům radnice i široké veřejnosti během dne
otevřených dveří.
Zájemci se tak měli možnost dozvědět o pravidelných
výletech, které pořádají místní aktivní senioři. Těch se pravidelně schází až 150 a mimo jiné se například při pravidelných kurzech učí práci s počítačem.
Všichni příchozí byli také na Rychtě baráčníků přivítáni
tradičně chlebem a solí a mohli si prohlédnout vystavené
kroje i prapor a dozvěděli se, jak probíhá zasedání Konšelstva Obce baráčníků.
„Jakékoli město nebo městská část je bez spolkového
života mrtvá a tady to žije. Rád mezi vás chodím a budu
chodit i nadále,“ uvedl během své návštěvy Spolkového
domu starosta.
(ks)
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2.2. Cestovatelská přednáška s promítáním o Venezuele.
V obřadní síni ÚMČ Praha 15 se od 18:00 hodin uskuteční
další přednáška Ing. Ludmily Puldové, s kterou tentokrát
zavítáme po Nepálu do Venezuely.
Ihned po vystudování elektrotechnické fakulty se z Brna
vydala stopem do Nepálu, aby si cestování pořádně „vychutnala“. Díky znalostem několika jazyků a zkušenostem z cest se
po návratu aktivně zapojila do organizování a průvodcování
zájezdů a trekkingových expedic do Nepálu, Indie a Tibetu. Za několik let se začala ohlížet po Jižní Americe, kam jezdila od Patagonie až po stolové hory ve Venezuele. Následovaly
přednášky, psaní článků, ale i mravenčí práce v kanceláři, bez
které by žádný zájezd neodjel. Přidala i východní Afriku, kde
umí nejenom řídit džíp mezi slony na safari. Vydala knihu
Průvodce Nepál. Ráda chodí po horách i feratech.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA – HOSTIVAŘ
www.mlp.cz

V úterý 12. a 26.1. od 10.30 hod a ve čtvrtek 7. a 21.1. od
16.00 hod - HOSTIVAŘSKÉ HRÁTKY A POHÁDKY a POHÁDKY
Z HOSTIVAŘSKÉ ZAHRÁDKY. Zábavné čtení, hraní a tvoření
pro předškolní děti a jejich rodiče. V hostivařské knihovně
jsme vybrali zajímavé knihy pro děti, které jim přečteme
nebo převyprávíme. Po čtení si s dětmi pohrajeme a nakonec si něco pěkného vyrobíme na památku. Způsob platby:
na akci se neplatí vstupné Vhodné pro: pro děti do 6 let
a rodiče.

TJ SOKOL HOSTIVAŘ
www.sokolhostivar.cz

10.1. Tři prasátka - loutkové Divadélko Frydolín od 16 h.
15.1. 1. Sokolský ples ve spolupráci s Dům UM od
19 h. Vstupenky na recepci Sokola v předprodeji
24.1. Křemílek a Vochomůrka - loutkové Divadélko Frydolín
od 16 h.

OBEC BARÁČNÍKŮ - Horní Měcholupy
www.obpraha15.estranky.cz

6. 1. Sezení konšelů 18.00 h.
7., 13., 20., 27. 1. Taneční večírek pro občany – Boloňská 310,
baráčnická rychta od 18.30 h.

3. 2. Sezení konšelů 18.00 h.
4., 10., 17., 24. 2. Taneční večírek pro občany – Boloňská 310,
baráčnická rychta od 18.30 h.
17. 2. Divadlo U22 - Vše o mužích - Uhříněves.
19. 2. Ples Obce baráčníků Horní Měcholupy – Kulturní dům
Varta od 19.00 h.

TOULCŮV DVŮR
www.toulcuvdvur.cz

14. 1. Splétánky – Vánoční ozdoby ze slámy od 19.00
do 21.00 h. Tvořivý večer plný přátelské atmosféry.
18. 1. Pečeme chleba a vyrábíme tvaroh od 15.30 do 18.30 h.
Odpoledne provoněné domácími výrobky.
24. 1. Košík z borových loubků od 9:00 do 17.00 h.
Seminář zaměřený na výrobu košíků, vlastnoručně vyrobený
košík si odnesete.
24. 1. Ekologická domácnost prakticky (Intenzivní jednodenní kurz) od 09.00 do 19.30 h.
Připravili jsme pro vás intenzivní jednodenní kurz, kde si
společně ukážeme a prakticky naučíme vyrábět běžně používané věci v domácnosti.
25. 1. Ptákoviny – Černí vládci zimy od 16.00 do 18.00 h.
Hravé, tvořivé a informativní setkání s velmi zajímavou
a společenskou ptačí čeledí.
27. 1. Jako za starých časů – pečeme chleba a vyrábíme
tvaroh od 15.30 do 18.30 h. Odpoledne provoněné domácími výrobky.
30. 1. Zimní hosté na Vltavě od 10.00 h. Vycházka na ptačí
zimoviště k Vltavě.

Aktivní senioři Praha 15 SDČR z. s. Praha
ZO 10/28
www.aktivni15.estranky.cz

4. 1. První předvánoční posezení v klubovně od 14.00 h.
13. 1. Návštěva muzea voskových figur. Sraz 14.00 h. metro
Skalka peron.
20. 1. Návštěva muzea „Film legends muzeum Praha“. Sraz
13.45 h. nádraží Hostivař autobus 183.
30. 1. Návštěva divadla Pod Palmovkou představení „Henri
de Blowitz”. Sraz přihlášených v 15.45 h. na nádraží Hostivař
tramvaj 26.
Veškeré informace o programu a srazu získáte vždy v pondělí
v I. patře v objektu „Varta“ Praha 15, Boloňská 310 od 14.00–
16.00 h. nebo na našich internetových stránkách.

DUBEČ
Český svaz chovatelů v Dubči vás zve na tradiční Králíkářský
ples, který se koná v sobotu 23. ledna 2016 od 20 hodin
v místní sokolovně. K tanci hraje osvědčený Mini band
Martina Pešla. Připravujeme bohatou tombolu i s živými
zvířátky. Předprodej vstupenek (150 Kč) u Jana Slunského
(tel.272 703 080), K Průmstavu 1548, Dubeček.
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Změny spojené s novelou zákona
o občanských průkazech účinné
od 1. ledna 2016
Občanské průkazy se občanům starším 70 let při výměně za nový budou vydávat s platností na 35 let
od data vydání dokladu. V případě změny některého
z údajů – například změna trvalého pobytu – bude
nutné OP vyměnit.
I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu
obce s rozšířenou působností, v případě, že bude občan chtít převzít OP na jiném úřadu, než podal žádost,
zaplatí při převzetí OP správní poplatek 100 Kč.
Pokud má občan trvalý pobyt na území České
republiky a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však
do 30 dnů ode dne, kdy tohoto věku dosáhl.

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu
na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. ledna 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení
o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně,
v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou
po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost
za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude
právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl
srozuměn.
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné
promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.
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Změny spojené s novelou zákona
o cestovních dokladech od 1. ledna 2016
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený
cestovní pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu
obce s rozšířenou působností.
Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten
obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan
požádal o vydání cestovního pasu. V případě, kdy občan při
podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném
úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaj s platností na 10 let, přičemž
tento doklad bude možné vyzvednout pouze v místě podání
žádosti a správní poplatek činí 4000 Kč. Občané mladší 15 let
obdrží cestovní pas s dobou platnosti na 5 let za správní
poplatek 2000 Kč.
Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou
platnosti na 6 měsíců.

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NA TÉMA NOVÉ SILNIČNÍ KOMUNIKACE
Aneb Váš názor nás zajímá
Vzhledem k nové bytové výstavbě v Praze 15, Praze východ
a překladišti Metrans v Uhřiněvsi narůstá počet osobních
a nákladních automobilů na komunikacích na území MČ
Praha 15, to se týká zejména komunikací Hornoměcholupská, Plukovníka Mráze, U Továren, Průmyslová a Švehlova
a z tohoto důvodu uspořádal zástupce starosty MČ Praha 15
Milan Ducko společné setkání občanů, starostů přilehlých
městských částí, zástupců Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, zástupců Výboru dopravy a bezpečnosti
a zástupců Komise pro územní rozvoj a životní prostředí,
v hornoměcholupské hasičské stanici.
Na programu jednání byly především nové silniční
komunikace jako je Pražský okruh – konkrétně stavba č.
511 vedoucí od D1 po Štěrboholskou spojku, Hostivařská
spojka, u které byl řešen stav přípravy projektové dokumentace a územního řízení, Nová Hornoměcholupská, Přeložka

Novopetrovická, představoval se soubor staveb městského
okruhu č. 0081 a 0094 a Libeňské spojky č. 8313 a v neposlední řadě byl tématem setkání i záměr na zkapacitnění
ulice Průmyslová a duální řešení ve vztahu k dočasnému
vedení městského okruhu.
Svůj názor k prezentovaným stavbám přišel říct i zástupce sdružení Auto*Mat Marek Bělor, jež se snaží v rámci sdružení prosazovat udržitelnou dopravní politiku, zvláště pak
se zaměřením na veřejnou hromadnou dopravu a výstavbu
segregovaných cyklořešení.
Dalším, kdo na setkání vystoupil, byl starosta Prahy 11
Ing. Jiří Štyler, který informoval o setkání se starosty městských částí, jež také jednali o dopravních stavbách a o vytvoření parkovacích zón v okrajových částech Prahy.
(red)

Žádáte o zprostředkování kontaktu?
Od 1. ledna 2016 došlo ke zkvalitnění služby. K žádosti
o zprostředkování kontaktu je možné připojit důvod pro
zprostředkování kontaktu, který bude současně s kontaktními údaji kontaktující osoby sdělen při zprostředkování
kontaktu kontaktovanému.
O zprostředkování kontaktu bude osoba vždy vyrozuměna, tj. Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její
kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.
V případě, že šetřením bude zjištěno, že kontaktovaná
osoba zemřela, bude o této skutečnosti kontaktující srozuměn. Údaje o datu a místě úmrtí budou nadále sděleny
pouze osobě blízké.
Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

SVOZ BIOODPADU
Sdělení pro občany, kteří mají uzavřenou smlouvu s Pražskými službami a.s. na sezónní svoz
bioodpadu.

Dle informace svozové firmy Pražské služby a.s. budou první a poslední mimosezónní vývozy kompostejnerů na bioodpad
provedeny dle následující tabulky:
Městská část

Pravidelný den odvozu

Datum prvního vývozu

Datum posledního vývozu

Dolní Měcholupy
Dubeč

pátek, lichý týden

4. 12. 2015

18. 3. 2016

pátek, lichý týden

4. 12. 2015

18. 3. 2016

Horní Měcholupy

pátek, lichý týden

4. 12. 2015

18. 3. 2016

Hostivař

středa, lichý týden

2. 12. 2015

30. 3. 2016

Štěrboholy

středa, lichý týden

2. 12. 2015

30. 3. 2016

Aktualizaci svozových dnů provádí svozová firma vždy k 1. dubnu, kdy začíná sezónní odvoz a k 1. prosinci, kdy začíná
celoroční odvoz bioodpadu. V případě změny v průběhu svozového období bude svozová firma oznamovat změnu svozového dne letákovou akcí v dotčené lokalitě.
Další informace jsou k dispozici na www.psas.cz nebo na tel. čísle 284 091 451.
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad leden–březen 2016
datum přistavení
24.01.
24.01.
24.01.
24.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
ÚNOR 2016
21.02.
21.02.
21.02.
21.02.
21.02.
23.02.
24.02
25.02
BŘEZEN 2016 20.03.
20.03.
20.03.
20.03.
20.03.
22.03.
23.03.
24.03.

LEDEN 2016

stanoviště
Pražská x Pod Průsekem
Vajdova u čp. 2
Brumovická x K Lesoparku
Bruslařská (mezi Tenisovou a Gercenovou)
Kozinova x Selská
Rychtáře Petříka x Vladycká
Kozmíkova u čp. 1103/7
Chudenická x Přeštická
Nad Přehradou u čp. 406
K Obecním hájovnám u čp. 18/1420
Mračnická x Chudenická
Boloňská (parkoviště nad marketem Penny)
Zápotoční x Nad Botičem
Janovská 398
Veronské nám. x Bolevecká
Kaznějovská x U Statku
U Průseku x Na Groši
Milánská u čp. 461
Chalupnická x Kubatova
Kytínská x pl. Mráze
parkoviště Neapolská
Miranova – proti pekárně
Dobropolská x Mezi Potoky
Janovská u čp. 373
Pod Průsekem x Pod Štěpem

Na předem určené stanoviště bude kontejner přistaven
na vymezený časový úsek, přičemž po celou tuto dobu bude
přítomen pracovník svozové firmy, který bude ukládání odpadu organizovat a zároveň dohlížet, aby do kontejneru
nebyly vhazovány nežádoucí odpady.
Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např.
nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové
krytiny, zrcadla, sportovní náčiní apod.
Službu bude zajišťovat svozová firma Pražské služby a.s.,
kontakt na tel. čísle: 284 091 630.
Služba je hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy.
Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání:
– skla, papíru, plastů, nápojových kartonů, pro které slouží
sběrové nádoby na tříděný odpad,
– stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběrných dvorů
v ulici Za Zastávkou č. 3 v Dolních Měcholupech (areál
Mahrla), v Teplárenské ul. č. 5 v Kyjích, v Bečovské ul. č. 939
v Uhříněvsi, v Bartůňkově ul. č. 711 na Chodově či do jiného sběrného dvora hl. m. Prahy (max. 1 m³),
– nebezpečného odpadu (např. různé chemikálie a barvy
včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky,
odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován
samostatně formou mobilního sběru nebo jej lze odevzdat
např. v provozovně AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o.,
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Ke Kablu 289 v Hostivaři (Kovošrot) či ve sběrných dvorech
uvedených výše,
– vyřazených elektrospotřebičů (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.), které
lze odložit v uvedených sběrných dvorech nebo formou
zpětného odběru. Pro drobná elektrozařízení (fény, fotoaparáty, mobily, žehličky apod.) lze též využít červených
kontejnerů na stanovišti v ulici Boloňské před budovou
Úřadu MČ Praha 15, v Janovské č. 486, Milánské č. 414
v Horních Měcholupech nebo v ulici Berlínské 1488/3,
Pražské č. 45, Plk. Mráze (pod Taškentem) v Hostivaři,
– bioodpadu ze zahrad, jehož sběr je organizován zvláštním
přistavením kontejnerů na BIOodpad, nebo jej lze odevzdat
zdarma ve všech výše uvedených sběrných dvorech či kompostárně v Dřevčické ulici č. 45 v Praze 10 - Malešicích,
– veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti.
Městská část Praha 15 děkuje všem občanům, kteří nakládají
s odpadem v zájmu ochrany životního prostředí.
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15
Harmonogram na další měsíce bude opět uveřejněn v následujícím zpravodaji městské části. Celý harmonogram
naleznete též na webových stránkách MČ.

