
 

Co přinesl čas – leden, únor 2017 
 

s novým rokem přinášíme nové, čerstvé zprávy z radnice. 

 

 

VÝROČNÍ SCHŮZE SDH PRAHA-LOCHKOV 

 14. ledna 2017 se konala v budově bývalé sauny 126. výroční schůze Sboru 

dobrovolných hasičů Praha – Lochkov. Vyposlechli jsme si zprávu o činnosti Sboru 

dobrovolných hasičů za rok 2016 a novinky z činnosti. Děkujeme hasičům za pomoc při 

údržbě Lochkova na četných brigádách. A velký dík jim patří za velmi pěkně pořádané akce 

pro děti i dospělé.  

 

ZIMA 

 Letošní krásná zima nás dostatečně prověřila a myslím, že jsme obstáli na výbornou.  

Při sněžení došlo vždy k velmi rychlému odklizení sněhu, jak z komunikací, tak z chodníků, 

a při ledovkách ke stejně rychlému posypu kamínky.  Vzhledem k oteplení jsme již v průběhu 

února začali i s úklidem štěrku na rovných úsecích našich komunikací.  

 

 

   
 

 

 

   
 

CO PLÁNUJEME  

 Snažíme se získat finanční prostředky na 3 investiční akce, o které jsme požádali 

hl. m. Prahu.  

1. zateplení stropu nad prostory mateřské školy v čp. 1 

2. dokončení rekonstrukce budovy ve svěřeném majetku – čp. 187 – klempírna 

3. víceúčelové hřiště v prostoru u fotbalového hřiště 



 

PLATBY ZA PSA 

 S rychle ubíhajícím časem upozorňujeme na povinnost uhradit místní poplatek ze psů, 

a to do 31. března. 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. Platit lze v úředních 

hodinách v kanceláři úřadu MČ, či bezhotovostní platbou na účet 2000698399/0800 – do 

variabilního symbolu zadejte číslo Vašeho domu. 

 

   

CO NÁS ČEKÁ  
 Pro naše seniory opětovně pořádáme spolu s MČ Praha - Slivenec výlety, letos to 

budou 4 akce. S programem na tento rok se již nyní lze seznámit na webových stránkách 

Lochkova. 

 

 

HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ NA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH  

S ohledem na časté dotazy kam volat když nesvítí lampa veřejného osvětlení, neteče voda 

nebo nejde elektřina, plyn   

 

Havárie veřejného osvětlení  - 224 915 151 

V hlášení je nutné uvést: 

co, kdy a kde se stalo 

nahlásit číslo stožáru veřejného osvětlení, který nesvítí či má jinou poruchu  

jméno a příjmení a číslo telefonu 

 

Havárie dodávek vody a kanalizace – 840 111 112 

V hlášení je nutné uvést: 

co, kdy a kde se stalo 

jméno a příjmení a číslo telefonu 

Vezměte na vědomí, že pracovníci distribuce řeší pouze poruchy na síti distributora. Poruchy 

ve vnitřní instalaci řeší soukromé instalatérské firmy. 

 

Havárie dodávek plynu - 1239 

V hlášení je nutné uvést: 

co, kdy a kde se stalo 

jméno a příjmení a číslo telefonu 

Vezměte na vědomí, že pracovníci distribuce řeší pouze poruchy na síti distributora. Poruchy 

ve vnitřní instalaci řeší soukromé instalatérské firmy. 

 

Havárie elektřiny - 1236 

V hlášení je nutné uvést: 

co, kdy a kde se stalo 

jméno a příjmení a číslo telefonu 

Vezměte na vědomí, že pracovníci distribuce řeší pouze poruchy na síti distributora. Poruchy 

ve vnitřní instalaci řeší soukromé instalatérské firmy. 

 

 

Článek p. starosty do Novin Prahy 16 

Elektrárna a logistický areál v přírodním parku? 
 

Již nějakou dobu se snaží distributor el. energie v Praze PREdistribuce, a.s. (distribuční firma 

Pražské energetiky) o zahájení procesu změny územního plánu v na hranici Lochkova, 

Slivence a Velké Chuchle, kterým by rád změnil území v přírodním parku z pole na území 

využitelné pro stavbu elektrárny pro tzv. BLACK OUT a dále pro logistické zázemí PRE. 

Volba tohoto místa je logická, neboť se nachází v těsném sousedství plynovodu a nově 

http://praha-lochkov.cz/Vylety-pro-seniory-v-roce-2017.html
http://praha-lochkov.cz/Vylety-pro-seniory-v-roce-2017.html


budované trafostanice a rozvodny, která se začne letos stavět. Praha ji nutně potřebuje 

a nikdo proti ní nic nenamítá. 

Co ale Praha nepotřebuje, je takovýto náhradní zdroj pro případ tzv. BLACK OUTu, to je 

stavu, kdy kompletně zkolabuje státní rozvodná síť el. proudu, např. z důvodu přetížení 

nadměrnou výrobou v severoněmeckých větrných elektrárnách. Doba takového výpadku se 

počítá v HODINÁCH, např. 10 – 12 hodin, než celostátní síť opět naběhne. Ne, že by 

v takovém případě zásobování nebylo třeba. Je, ale technicky zcela jiné, než o co se tato 

změna snaží. Zde se v podstatě jedná o stavbu tzv. špičkové elektrárny, která se zapíná jen na 

několik hodin denně (jako např. vodní elektrárny na Vltavě). Uvažovaný max. výkon by měl 

být 100 MW. Palivo plyn. Potřeba je hlavně v zimě, kdy je spotřeba el. energie nejvyšší. To 

celé v Praze, na území přírodního parku, emise z tohoto výkonu, který tvoří cca 10% zimního 

odběru celé Prahy !!!! se budou rozptylovat v Lochkově, Slivenci, Velké Chuchli, Radotíně, 

Modřanech, Praze 4, Praze 2, Praze 1, Stodůlkách, Zličíně, Praze 5 atd. Prostě po celé Praze, 

jak zrovna bude foukat vítr. A proč to? To je právě zvláštní. Stát jasně řekl, že opatření pro 

případ  BLAC OUTu bude řešit Česká republika jako stát, ne jednotlivá města. 

PREdistribuce,  a.s. ale stejně údajně plánuje stavbu tří takovýchto zdrojů na území Prahy. 

Náklady na jednu prý kolem 5 miliard korun!!! Pro 10 -12 hodin BALCK OUTu budeme 

investovat 15 miliard korun?? Když stát řekl, že se o to postará?  (Plánuje stavbu 

odpojovacích trafostanic na hranici s Německem). Takže Praha se o to nemusí starat. Přesto 

touha představitelů PREdistribuce, a.s. změnit pole na stavební území je velmi silná. 

Vehemence, s jakou o to usiluje, zdaleka neodpovídá jen touze zásobovat Prahu energií po 

dobu pár hodin. Zejména když jedním dechem dodávají, že akcionáři PRE v Německu to 

rozhodně nebudou chtít financovat. Nemusím dodávat, že stávající vlastník části pozemků je 

privátní právnická osoba.  Podnět na změnu územního plánu řeší Výbor pro územní rozvoj 

a územní plán zastupitelstva hl. m. Prahy pod číslem 730. Řešení je v tomto okamžiku 

odročeno k dalšímu zasedání. 

 

Jedná se o pozemek parc. č. 724/1+ 724/2 v k.ú. Lochkov – prostor mezi naší MČ 

a Velkou Chuchlí (u staveništní komunikace). 

 

 

Jiří Rendl – starosta MČ Lochkov 

 

 

Plánujeme tyto akce: 

 

KOLMO LOCHKOVEM – bezpečnostní akce na hřišti v parku U Sladovny - 8. 4. 2017 

 

DĚTSKÝ DEN – 10. 6. 2017 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Eva Filipová 

 

 

 

Ilustrační foto: Eva Filipová, Pavel Orgoník  


