Co přinesl čas – duben 2021
Přinášíme zprávy z radnice
ÚKLIDY KOMUNIKACÍ PO ZIMĚ
V 1. a 2. týdnu měsíce probíhal postupně úklid místních komunikací. S menšími problémy to naši
zaměstnanci zvládli.Děkujeme všem ohleduplným majitelům vozidel, kteří parkovací uvolnili místa nebo
je pečlivě uklidili, Našli se i tací, kteří nám úklid v plném rozsahu neumožnili, a tak různé části v některých
ulicích bohužel zůstaly neuklizené.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Dne 7.4. 2021 před budovou úřadu proběhlo očkování psů a koček.
VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Do 30.4. mělo dojít k napojení veřejného osvětlení v ulici K Lahovské II (u pole). Dojde
k propojení se stávajícím osvětlením a začne plnit svou funkci.
ÚPRAVA LOUKY V ULICI ZA OVČÍNEM
Na konci ulice Za ovčínem došlo k diskování pole ve svěřeném majetku MČ a hlavně k jeho
urovnání po nájezdu prasat. Poté dojde k osetí novou trávou.

NOVÝ POMOCNÍK V BOJI SE SUCHEM
MČ zakoupila novou cisternu na vodu v boji se suchem.

OPRAVA PODPĚR STROMŮ
Také jsme opravovali uhnilé dřevěné opěry stromů na polní cestě směrem do Slavičího údolí.

ÚDRŽBA ZELENĚ
A už se začalo i se sečí trávy.

TECHNICKÝ DVŮR
Pokračujeme v úpravách pozemku za halou. Nyní je v plánu postavit přístřešky na umístění
kontejnerů a sypkého materiálu. Též dojde k dokončení oplocení prostoru za halou a ke srovnání terénu
a poté i k úklidu prostoru před halou.

ZAJÍMAVOSTI
A dvě fotky od našich spoluobčanů.

21.4.2021 – po odpoledním dešti.

21.4.2021 - po sedmé hodině ranní přistál na poli za ulicí K Úvozu.
DOPRAVNÍ SITUACE V ULICI K LAHOVSKÉ – Výjezd hasičských vozů
Bohužel, vzhledem k zaparkovaným vozidlům se našim hasičům nepodařilo vyjet bez úhony
k hlášenému nočnímu požáru, a tak budeme nuceni tuto situaci řešit nově zákazovými značkami
a kompletním dopravním opatřením jak v ulic K Lahovské, tak v ulici U Sladovny. Po projednání na
odboru dopravy úřadu Prahy 16 a schválení Policií ČR bude opatření zrealizováno. Není možné, aby
vozidla blokovala výjezd záchranných složek.

TŘÍDĚNÝ ODPAD
I když bylo přidáno jedno separované hnízdo na otočce autobusů a byly posíleny svozy, a to na
úterý, čtvrtek a sobotu je stále problém udržet v okolí kontejnerových stání pořádek. Apeluji na občany
hlavně při vyhazování do kontejneru na papír, aby krabice sešlapávali, anebo rozřezali na menší kusy, tak
aby se zmenšil jejich objem, tím se do kontejneru vejde více odpadu.

Občanům, kteří nám zaslali emailové spojení již tyto informace zasíláme elektronicky, souběžně
s vystavením na internetových stránkách.

S pozdravem

Eva Filipová
zástupce starosty

