
 

Co přinesl čas – únor 2022 
Přinášíme zprávy z radnice. 

 

 

STAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 Stavba mateřské školy pokračuje. Pár fotografií z prací v únoru – osazení stropních panelů 

a její betonáž.  

 

ÚPRAVA KOMUNIKACE NA LAHOVSKOU 

Strojní úprava stromů a keřů v lokalitě cesty na Lahovskou. Z důvodu stížnosti občanů na stále se 

zhoršující průjezdnost v této komunikaci jsme ve dnech 15.2. – 19.2. ořezávali keře a stromy.           

 

           
 

 

ÚPRAVA ZÁHONŮ V ULICÍCH  

Vlídné počasí dovolilo našim zaměstnancům dokončit údržbu keřů a stromů v našich 

místních komunikacích. Upravili i podpěry u vzrostlých stromů u Velké Chuchle a v lokalitě 

u Habeše.  Proběhl též úklid v prostoru za halou.  Taky začala příprava na jaro – kontrolou našich 

sekaček a celkovou údržbou strojů. V některých částech došlo k prořezu, i ke kácení stromů, a to 

vzhledem k jejich špatnému stavu, a tím k zamezení pádu na vozovku či na osoby. Bohužel 

poslední dobou velké větry některé stromy vyvrátily a poškodily.  

 

PŘIPOMENUTÍ : 

do konce měsíce března je splatný poplatek ze psů.   

 

Poplatek za psa v rodinném domě: 

300,- Kč, za jednoho psa, 

600,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 

200,- nepracující důchodci  

Poplatek za psa v bytovém domě: (čp. 1, 15, 36, 183, 196 a 226) 

1.500 Kč za jednoho psa, 

2.250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 

200,- nepracující důchodci  



Platit lze v úředních hodinách v kanceláři úřadu nebo bankou na účet 2000698399/0800 – 

variabilní číslo - číslo popisné nebo jméno do poznámky.  

Z důvodu bezpečnosti dětí i dospělých a vzhledem k častým konfliktům žádáme majitele 

psů, aby v bytových domech a v intravilánu obce měli psa vždy na vodítku.   

 

 

 

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK  

 

Proti vzteklině a ostatním nákazám se uskuteční 6. dubna 2022 před budovou Úřadu MČ Praha – 

Lochkov v době od 16:00 - 16:30 hod.. 

 

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA 1. POLOLETÍ 2022 

 

VOK  

Za Ovčínem 183 12.03.2022 09:00 13:00 

Za Chalupami 144 26.03.2022 09:00 13:00 

 

Na Selském 86 
09.04.2022 09:00 13:00 

K Lahovské 193 23.04.2022 09:00 13:00 

 

V Oudolku 187 
07.05.2022 09:00 13:00 

Za Ovčínem 183 21.05.2022 09:00 13:00 

 

Za Chalupami 144 
04.06.2022 09:00 13:00 

Na Selském 25.06.2022 09:00 13:00 

 
 

BIOODPAD  

  K Lahovské 193           9.4.2022  9.00.- 12.00 

K Lahovské 193         23.4.2022  9.00.- 12.00 

K Lahovské 193         30.4.2022  9.00.- 12.00 

 

 
VÝLETY PRO NAŠE SENIORY 

19.5.20222 - Ústí nad Labem 

hrad Střekov, centrum města, čas na oběd, ZOO Ústí nad Labem 

Cena: 710,- Kč/os 

 

16.6.2022 - Třebíč 

historické jádro města, které je zařazené na seznam UNESCO 

bazilika sv. Prokopa, historické centrum města, čas na oběd, židovská čtvrť, Zadní synagoga 

a dům Seligmanna Bauera, židovský hřbitov 

Cena: 950,- Kč/os 

 

15.9.2022 - Macocha a Křtiny 

Punkevní jeskyně, plavba lodičkou po ponorné říčce Punkvě, propast Macocha, jízda lanovkou 

tam i zpět, čas na oběd, Křtiny - kostel Jména Panny Marie a kostnice  

Cena: 1.320,- Kč/os 

 



6.10.2022 - Plzeň 

Plzeňské podzemí, Pivovarské muzeum, čas na oběd v restauraci Na Parkánu se dvěma 

"pivenkami", procházka centrem města rozdělená na dvě části s přestávkou na osobní volno, 

katedrála sv. Bartoloměje 

Cena: 770,- Kč/os 

 

Prozatím si zájemce o výlet pouze registrujeme a samotná platba pro seniory s trvalým pobytem 

v naší městské části, která je 300,- Kč se bude vybírat nejdříve měsíc před uskutečněným 

zájezdem. Zbytek ceny hradí MČ z rozpočtu.  

 

 

UKLIĎME ČESKO 

Naši mladí dobrovolní hasiči se již několik let účastní akce „Ukliďme Česko“ Kdo by se 

chtěl připojit, tato akce připadá na sobotu 2.4.2022. Někdy by stačilo jen začít u sebe a trochu si 

poklidit, anebo třeba při vycházkách nevyhazovat různé věci do přírody. Snažili jsme se dát 

odpadkové koše i na vzdálenější místa, ale i tak kolem nich najdeme vyházené odpadky.  Na akci 

ještě upozorníme na vývěskách.   

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Eva Filipová  

zástupce starosty  


