Co přinesl čas – duben 2017
Přinášíme nové, čerstvé zprávy z radnice.

PLATBY ZA PSA
Ještě stále jsou mezi námi tací, co zapomněli zaplatit za své miláčky. Upozorňujeme,
že se může poplatek zvýšit až na trojnásobek základní částky. Pro pracující občany je
poplatek ve výši 300,- Kč a 600,- Kč za každého dalšího psa stejného majitele, pro důchodce
pak ve výši 200,- Kč, a to po podepsání čestného prohlášení. Platit lze v úředních hodinách
v kanceláři úřadu MČ, či bezhotovostní platbou na účet 2000698399/0800 – do variabilního
symbolu zadejte číslo Vašeho domu a jméno.
ÚKLIDY SKLÁDEK
Stále se množí zakládání černých skládek v našem nejbližším okolí, a tak stojí naše
pracovníky nemalé úsilí je stále v zárodku likvidovat.

Někteří naši spoluobčané umí udělat i nepořádek u kontejnerů na separovaný odpad, a tak je
pořád co uklízet.

Tak jen výzva, snažte se udržovat pořádek, počkejte si na vývoz a pak odhoďte či
odvezte do sběrného dvora či do přistavených kontejnerů na směsný odpad. Možností je
opravdu dost.

ÚDRŽBA ZELENĚ
Už nám to opětovně začalo, tráva roste a je třeba sekat. Na letošní rok byl zakoupen
nový mulčovací stroj na „avanta“, tak očekáváme lepší a rychlejší práci s tímto strojem. Též
se nám vylupuje do krásy nově budovaný parčík za budovou úřadu, kde došlo k úpravě
zeminy a zasetí nové trávy a dosadbě květin a travin. Tak se přijďte podívat.

KOLMO LOCHKOVEM
Dne 10.4.2017 proběhla ve velkém parku společná akce našich dobrovolných hasičů a
městské policie – Kolmo Lochkovem. Akce byla tradiční a proběhla za velkého zájmu dětí
(přes 70 zapsaných dětí do soutěží) a jejich rodičů. Na programu byly základy bezpečnosti na
kole či koloběžce, jízda postaveným dopravním hřištěm či v terénu na čas. Na závěr tradiční
návštěva jízdní skupiny městské policie na koních.

V parku za knihovnou rozkvetly sakury.

KONTROLNÍ ČINNOST
Ve dnech 11. – 13. dubna proběhla na úřadě kontrola ze strany Magistrátu hl. m.
Prahy, odboru živnostenského a občanskosprávního, na úseku výkonu přenesené působnosti
- evidence obyvatel. Výsledkem je, že této oblasti je věnována náležitá pozornost a agenda je
na velmi dobré úrovni. Drobné nedostatky v rámci správního řízení byly prodiskutovány na
místě.
ZASEDÁNÍ
Dne 19.4.2017 proběhlo zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Lochkov, zápis
i usnesení jsou zveřejněny na webové stránce městské části.
ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE A ČARODĚJNICE
Dne 29.4.2017 probíhalo, pod taktovkou dobrovolných hasičů, čištění nádrže v centru
obce. Ten samý den probíhala i příprava na čarodějnice a stavba velké vatry. Tradiční pálení
čarodějnic proběhlo o den později na tréninkovém hřišti.

STAVEBNÍ ČINNOST
Jak si mnozí občané již všimli, mezi naší MČ a Velkou Chuchlí probíhá položení
optických kabelů. Z tohoto důvodu bylo nutné vykácet několik menších starých stromů slivoní, a přesadit jeden nově zasazený strom – červený javor.

Připomínáme:
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VÝSTAVA KERAMIKY V PARKU ZA KNIHOVNOU – 2.-3.6.2017
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