
 

Co přinesl čas – červen - červenec 2020 
Přinášíme zprávy z radnice. 

 

 

 

Návštěva z Magistrátu hl.m. Prahy  

Dne 9. 6. 2020 navštívil naši jednotku sboru dobrovolných hasičů radní hl. m. Prahy Ing. Petr 

Hlubuček, aby jim poděkoval za práci a nasazení v době vládních mimořádných opatřeních 

v souvislosti s koronavirovou pandemií.  

 

 
 

 

Údržba zeleně  

   

Vzhledem k proměnlivému počasí letošního jara a léta je stále co sekat, a tak se naši 

zaměstnanci nezastaví. V průběhu je třeba zalévat loni vysázené stromy a v minulých letech vysázené 

stromořadí.  

 

 

   
 



   
 

   
 

Nové kontejnerové stání 

  

Ve volných chvílích zbudovali naši zaměstnanci nové kontejnerové stání na otočce autobusu. 

Bude zde osazen kontejner na papír, plast, sklo a nápojové kartóny a dále zde bude popelnice na 

kovový odpad. Doufáme, že se trochu uleví ostatním kontejnerovým stáním a najdete si k nim cestu 

a nebude docházet k jejich každodennímu přeplňování. Vyvážení u všech hnízd je nastaveno již na 3 x 

v týdnu (úterý, čtvrtek, sobota) snažte se tedy, prosím, odhazovat odpad po vyvezení a hlavně se snažte 

sešlapáváním minimalizovat objemnost odpadu.  

 

   
Investiční akce  

 

 Po výběrovém řízení a podpisu smlouvy začala nová investiční akce, a to „Cvičná hasičská 

běžecká dráha pro sport dětí a mládeže. Zde několik fotografií z akce. 



     
 

    
 

   
 



   

   

UPOZORNĚNÍ člena mysliveckého spolku Radotín  

 

9.7.2020 v době od 18.30 – 19.00 hod. došlo nad Lochkovem, a to v lokalitě oploceného 

biokoridoru za ulicí Do Borovin směrem k okruhu k napadení srny volně pobíhajícím dobrmanem. 

Srna se snažila utéci a proskočila oplocenku, ve které zůstala zaklíněná a tím vydána na pospas 

dobrmanovi. Došlo k rozervání svaloviny zadních nohou a ke značnému krvácení. Za asistence 

Městské policie musel člen mysliveckého sdružení srnu zastřelit.  Majitel psa nechává psa toulat 

a svým jednání hrubě porušuje vyhlášku hl. m. Prahy, kde je volné pobíhání psů zakázáno. 

Nezodpovědný občan naší městské části odsoudil ke smrti nejenom srnu, ale i její mládě, jelikož 

nedaleko od místa napadení bylo malé odložené mládě, které bez matky nemá šanci přežít.  Obdržené 

fotografie jsou opravdu jen pro silné nátury a tak si netroufám, je zde vystavit.  

Žádám všechny majitele psů, aby dodržovali vyhlášku hl. m. Prahy a měli své psy na vodítku, 

protože tentokrát došlo k napadení zvířete, ale máme zde už i napadení dětí i dospělých osob. 

Buďte vůči svým spoluobčanům ohleduplní, vyvarujete se tím nepříjemnostem, které pak 

mohou následovat.   

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

Eva Filipová, zástupce starosty  


