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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v  lednu letošního roku se uskutečnily v  his-
torii České republiky třetí přímé prezident-
ské volby. Po dlouhé době, přesněji po deseti 
letech, velmi rádi a  s  potěšením umístíme 
portrét prezidenta na  stěnu újezdské radni-
ce a  také do  společenské místnosti hasičské 
zbrojnice, ve  které se pořádá mnoho spole-
čenských akcí.  

Dovolte mi, abych na  tomto místě v  krát-
kosti nastínil informace o  připravovaných 
stavbách, o  kterých se podrobněji dočtete 
na dalších stránkách tohoto zpravodaje. 

V letošním roce nás stejně jako v předcho-
zích letech čeká spousta práce. Po  dlouhém 
zdržení dokončíme projektovou dokumentaci 
pro výběr zhotovitele devítileté Základní ško-
ly Formanská včetně projektu interiérového 
vybavení atypických a společných prostor.

Velice důležitá a dva roky avizovaná inves-
tice by se měla v  letních měsících realizovat 
v sídelní části Kateřinky, a to v ulicích Prou-
těná a U Pramene. Jedná se o obnovu vedení 
rozvodu tepla a teplé vody pro jednotlivé by-
tové domy v sídlišti. Městská část s  investo-
rem plánuje koordinační schůzku, na kterou 
budou pozváni zástupci SVJ a SBD z dotčené 
lokality.      

Další plánovanou akcí je výstavba veřejné-
ho osvětlení na Formanské ulici mezi Kateřin-
kami a Újezdem. Ve stejném úseku se připra-
vuje projekčně velká investice ve  spolupráci 

s  Pražskou vodohospodářskou společností, 
a. s., spočívající v umístění vodovodního řadu 
DN 1000 a kanalizačního výtlaku do Forman-
ské ulice. Tato významná vodohospodářská 
akce, která oddálí dlouho připravovanou re-
konstrukci Formanské ulice, je důležitá pro 
rozvoj jihovýchodní části Prahy. 

Jako většina z nás, tak i městská část, musí 
reagovat na nepříznivé ceny energií. Připravu-
jeme k realizaci fotovoltaické elektrárny, které 
budou umístěny na střechách budov základ-
ní školy, mateřské školy a hasičské zbrojnice. 
Jde o  významnou investici, ale při získání 
dotace bude návratnost finančních prostřed-
ků poměrně krátká. Cílem investice je snaha 
o  částečnou soběstačnost našich příspěvko-
vých organizací v oblasti dodávek elektřiny.

Z důvodu častého využívání hasičské zbroj-
nice pro pořádání kulturních a společenských 
setkání plánujeme zvětšení prostor formou 
vestavby stropu v jedné z garáží. Padesát pro-
cent finančních nákladů získáme z dotačního 
titulu.   Václav Drahorád, starosta

Slovo 
místostarostky
Vážení spoluobčané,
jako místostarostce městské části mi byly 
svěřeny kompetence zejména v  oblasti fi-
nančního hospodaření městské části, jako je 
kontrola účetnictví, hospodaření, rozpočtu 
a majetku městské části.

Dovolte mi, abych vás touto cestou sezná-
mila se  schváleným rozpočtem městské části 
na rok 2023.

Návrh rozpočtu městské části na rok 2023 
vychází z  konečného výsledku příjmů a  vý-
dajů za  rok 2022. Byl projednán na  finanč-
ním výboru dne 24. 1. 2023, k  případným 
připomínkám byl zveřejněn na  úřední des-
ce a  na  webových stránkách městské části 
a  22.  2. 2023 byl schválen zastupitelstvem 
městské části. 

Rozpočet v hlavní činnosti městské čás-
ti pro rok 2023 je sestaven jako schodkový, 
strana příjmů činí 26 653 200 Kč, strana vý-
dajů je ve výši 46 071 200 Kč. Schodek ve výši 
19 418 000 Kč bude vyrovnán finančními pro-
středky z minulých let.

Rozpočtové příjmy jsou tvořeny převáž-
ně přijatými transfery od  hlavního města 
Prahy (21 881 000 Kč) a ze státního rozpočtu 
na výkon státní správy (118 200 Kč). Vlast-

ní příjmy jsou plánovány s ohledem na sku-
tečnost v  minulém roce a  tvoří je zejména 
daň z  nemovitosti (4 500  000 Kč), poplat-
ky ze psů (95  000  Kč), poplatky z  pobytu 
(10 000  Kč), poplatky za  zábor veřejného 
prostranství (4  000 Kč) a  správní poplatky 
(40 000 Kč).

Slovo 
místostarostky
Novinky v kulturních akcích

Vážení spoluobčané,
vychází první číslo Zpravodaje pro rok 

2023. Jak jistě víte, již několik let mám ve své 
gesci nejen školství a  sociální problematiku, 
ale zejména přípravu kulturního vyžití v na-

ší městské části. Přehled všech plánovaných 
akcí jsme prezentovali v posledním prosinco-
vém vydání Zpravodaje. 

Pro volební období 2022–2026 zřídil sta-
rosta městské části jako svůj poradní orgán 
komisi školskou, sociální a kulturní, která se 
bude zabývat propojením samosprávy s míst-
ními spolky. 

Připravili jsme pro vás několik novinek 
z  oblasti kultury. Doufáme, že se vám nové 
akce budou líbit a že se do nich zapojíte. V Zá-
kladní škole Formanská již probíhají jednou 
měsíčně hudební večery s Markétou Zdeňko-
vou. Dále ve  spolupráci s  Mateřskou školou 
Formanská připravujeme pro děti cyklus čte-
ní s babičkou. Chystáme se také pořádat před-
náškové večery. O všech těchto nových akcích 
budete informováni na  webových stránkách 
městské části, facebooku a  v  našem novém 
informačním systému Munipolis. 

V  době, kdy čtete toto číslo Zpravodaje, 
tak za  sebou máme první tradiční velkou 

akci, kterou je Masopust. V tomto roce jsme 
průvod rozšířili o vepřové hody a masopust-
ní taneční zábavu. Vše se povedlo a v Újezdě 
i Kateřinkách bylo veselo.

Přeji vám, abyste si letošní rok užili ve zdra-
ví a spokojenosti a doufám, že vám jeho pro-
žití zpříjemníme našimi tradičními i nově po-
řádanými akcemi.

Jana Draštíková, místostarostka

>

Masopustní průvod

Nebytový prostor v ulici Pastevců
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DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

OKÉNKO ZASTUPITELŮ
Na tomto místě je v každém čísle Zpravodaje věnován prostor pro zveřejňování sdělení a názorů členů Zastupitelstva městské části Pra-
ha-Újezd. Do doby uzávěrky tohoto čísla žádný ze členů zastupitelstva svůj příspěvek nezaslal. Redakční rada

Mezi významné neinvestiční výdaje pa-
tří příspěvek Základní škole Formanská ve vý-
ši 1  100  000 Kč, Mateřské škole Formanská 
ve výši 2 350 000 Kč a Technickým službám 
Újezd ve výši 3 600 000 Kč, dále 100 000 Kč 
na  činnost Sboru dobrovolných hasičů Pra-
ha-Újezd, 1 000 000 Kč na opravu chodníků, 
900  000 Kč na  opravu střech obou budov 
mateřské školy a hasičské zbrojnice a výdaje 
na kulturní akce, které činí 1 000 000 Kč. 

Mezi plánované investiční výdaje 
patří zejména částka ve  výši 2  000  000 Kč 
určená na  výstavbu nových parkovacích 

míst na  Kateřinském a  újezdském náměstí, 
200 000 Kč na úpravu komunikace K Motelu, 
4 500 000 Kč na projektovou dokumentaci tý-
kající se výstavby Základní školy Formanská 
pro 1. a  2. stupeň, 1  500  000 Kč na  vestav-
bu stropní konstrukce do  hasičské zbrojnice 
a  4  000  000 Kč na  financování fotovoltaiky 
na budovách ve správě městské části (mateř-
ská a základní škola a hasičská zbrojnice).

Na  tomto místě bych zvláště upozornila 
na nákup nebytového prostoru v ulici Pastev-
ců, za který městská část uhradila 3. splátku 
ve výši 3 820 000 Kč.  Zastupitelstvo na svém 

zasedání dne 26. 1. 2022 schválilo provozo-
vatele, který na  své náklady prostor vybavil 
a  bude zde nabízet rychlé občerstvení a  ná-
poje. Součástí provozovny jsou i tři parkovací 
místa. Předpokládaný termín otevření je za-
čátek 2. čtvrtletí 2023. 

Rozpočet městské části ve vedlejší hos-
podářské činnosti je sestaven v celkové výši 
příjmů 117 000 Kč a výdajů ve výši 80 000 Kč. 
Příjmy i výdaje jsou předpokládány ve stejné 
výši jako v  minulém roce, očekávaný příjem 
tak činí 37 000 Kč. 

Hana Petrová, místostarostka

>

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 25. 1. 2023: 
• souhlasilo se záměrem novostavby rodinného dvojdomku Pod For-

mankou na parc. č. 214/274 a 214/446 
• schválilo souhlasné prohlášení o  uznání výlučného vlastníka po-

zemků parc. č. 679/4 a 679/5, kterým bude hl. m. Praha, svěřená 
správa MČ Praha-Újezd

• schválilo smlouvu o koupi pozemků a staveb veřejné infrastruktu-
ry a nemovitostí v  lokalitě bytových domů CATHA I a CATHA II 
za celkovou cenu ve výši 1 000 Kč

• schválilo odsvěření pozemku parc. č. 624/2 (hráz rybníka Sukov) 
a pozemku 625/3 (pod hladinou vody v zátopě rybníka Sukov) 

• schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku pro 
Technické služby Újezd, kdy vypůjčeným majetkem je traktorová 
sekačka ve výši 349 632 Kč

• schválilo vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2023 
• schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové 

dokumentace na akci „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“
• schválilo záměr na  vypsání výběrového řízení na  zpracování 

podrobné dokumentace interiéru budovy ZŠ Formanská pro 
1. a 2. stupeň.

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 14. 12. 2022: 
• souhlasilo se záměrem stavby „Újezd u  Průhonic – protihlukový 

val“ společnosti pmp15.project, s. r. o., a s využitím parc. č. 214/34 
a 214/52 pro umístění stavby

• souhlasilo se záměrem stavby „Park a zahradní restaurace Forman-
ská“ na parc. č. 214/12, 214/13, 214/141 a 214/483, za podmínky 
koordinace stavby s variantním řešením záměru stavby vodovod-
ního řadu Praha-východ

• schválilo uzavření nájemních smluv na období 2023–2024 se čtyř-
mi žadateli na pronájem společenského sálu domu služeb

• schválilo smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vedení deš-
ťové kanalizace na parc. č. 214/3 a 214/177 se společností Sládek 
Group, a. s.  

• schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě na nebytovou 
jednotku č. 102 v bytovém viladomě CATHA 

• schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o nájmu pro-
storu sloužícího podnikání s panem Bc. Jindřichem Barákem 

• schválilo smlouvu o poskytování IT služby s Hlavním městem Pra-
ha na  případné rozšíření služeb nad rámec ICT služeb, které už 
městská část čerpá

• schválilo objednávku o poskytování služeb komunikačního systé-
mu společnosti MUNIPOLIS

• schválilo kupní smlouvu na parc. č. 416/6 díl „a“ o výměře 39 m2 
• schválilo finanční dar ve výši 100 000 Kč pro SK Újezd na pokrytí 

zvýšených výdajů za energie a na materiální zabezpečení provozu 
klubu.

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 9. 11. 2022: 
• souhlasilo s projektovou dokumentací ve stupni pro územní roz-

hodnutí k záměru „Park Újezd – Dopravní a technická infrastruk-
tura“ pro plánovanou výstavbu 71 rodinných domů a  zároveň 
byly schváleny smlouvy o  spolupráci na  lokality – Park Újezd 6, 
K Habru 2, V Parku, Park Újezd 7 a Park Újezd 8

• schválilo uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové ne-
investiční dotace z odvodů z výherních hracích přístrojů na I. polo-
letí 2023 a to se Sborem dobrovolných hasičů Praha-Újezd na část-
ku ve výši 70 000 Kč, s SK Újezd Praha 4 na částku 100 000 Kč a se 
spolkem AC SAKÉ Kateřinky na částku ve výši 6 000 Kč

• schválilo smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komu-
nikací uzavřenou se společností CETIN za celkovou cenu ve výši 
129 397 Kč.

Úplné znění textů je zveřejněno na Úřední desce, informačních vý-
věskách a na webových stránkách úřadu.

Ing. Markéta Novotná, odbor občansko-správní

NABÍDKA  
PRACOVNÍHO MÍSTA 

HLEDÁTE PRÁCI A CHCETE SE PODÍLET NA ROZVOJI 
A SPRÁVĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ÚJEZD?

Hledáme novou kolegyni nebo kolegu na obsazení pracovního 
místa referent/referentka odboru ekonomického Úřadu městské 

části Praha-Újezd. Náplní vaší práce by byla zejména agenda 
evidence obyvatel, evidence majetku městské části a zpracování 
inventur, vedení pokladny, zpracování podkladů pro účetnictví, 

kontrola a evidence faktur, agenda vidimace a legalizace 
a CzechPoint. Pozice je vhodná i pro absolventy, rádi novou 

kolegyni či kolegu zaučíme.

Vyhlášené výběrové řízení najdete na webových stránkách 
městské části www.praha-ujezd.cz nebo na facebooku  

městské části.  
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit na ÚMČ 

Praha-Újezd nejpozději do 22. 3. 2023 do 15.00 hodin.
Těšíme se na vás! 
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SLUŽBY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
Novinky služeb CzechPoint 

Certifikát COVID EU
Dne 12. 1. 2023 byla přidána nová služba pro 
veřejnost – získání certifikátu COVID EU. 
Po  ztotožnění žadatele je možné vydat cer-
tifikát o očkování, provedeném testu či pro-
dělaném onemocnění. Žadatel může o výpis 
požádat buď osobně nebo prostřednictvím 
zmocněnce či zákonného zástupce. Certifi-
kát je zpoplatněn jako standardní výpis, tedy 
částkou 100 Kč, každá další strana pak 50 Kč. 
Doložka je součástí certifikátu. 

Změny v oblasti autorizované  
konverze dokumentů
V souvislosti s další digitalizací procesů ve-
řejné správy dochází rovněž k  modernizaci 
služby autorizované konverze dokumentů. 
Z  důvodu kyberbezpečnosti nelze předat 
výstup elektronických dokumentů na  CD/
DVD, k předání lze využít pouze Úschovnu, 
formát výstupu se změnil na PDF/A.

Informace pro držitele psů

V  průběhu měsíce února byly doručeny 
do  poštovních schránek držitelů psů poš-
tovní poukázky s  předepsanou výší platby 
na  úhradu místního poplatku ze psů na  rok 
2023. Splatnost poplatku je do  31. března 
2023, nečiní-li více než 600 Kč ročně. Činí-

-li více než 600 Kč ročně, je možné poplatek 
hradit ve dvou stejných splátkách, a  to nej-
později do 31. března a 31. srpna letošního 
roku. Poplatek je možno uhradit bezhoto-
vostním převodem z účtu vedeného u banky 
na účet městské části č. 159 140 048/0300 
(k  identifikaci platby je nutno použít spe-
cifický symbol přidělený úřadem městské 
části), složenkou na poště nebo v hotovosti 
na Úřadu městské části Praha-Újezd. 

V  této souvislosti rovněž upozorňuje-
me na  povinnost odhlášení psa (úhyn psa, 
změna držitele, změna trvalého pobytu dr-
žitele apod.) Bez řádného odhlášení nedojde 
k ukončení poplatkové povinnosti. Konkrét-
ní sazby poplatku, lhůty pro podání ohlášení, 
splatnost poplatku, osvobození od  poplat-
ku a  příslušnost ke  správě poplatku stano-
ví obecně závazná vyhláška č. 23/2003  Sb. 
hl.  m. Prahy, o  místním poplatku ze psů, 
ve  znění pozdějších předpisů, která byla 
k 1. lednu 2022 novelizována. 

Více informací získáte na  úřadu městské 
části: tel. číslo 272  690  692, e-mail: simo-
na.drabkova@praha-ujezd.cz nebo na  webo-
vých stránkách městské části https://praha-
-ujezd.cz/urad/jak-si-vyridit/. 

Simona Drábková, 
odbor kancelář starosty

Na  okrskové služebně Újezd slouží dva 
strážníci a  to Tomáš Kule a  Rudolf Masni-
ca. Nejčastěji se s  nimi můžete setkat při 
zajišťování veřejného pořádku, bezpečného 
přechodu pro chodce u ZŠ Ke Kateřinkám, 
odpoledního dozoru u  jmenované základní 
školy a řešení problematiky dopravy v klidu 
na svěřeném území. 

Dále zajišťují veřejný pořádek na  akcích 
pořádaných městskou částí Praha-Újezd, ja-
ko jsou dětský den, běžecké nebo cyklistické 
závody, sportovní turnaje, nebo vánoční se-
tkání u rozsvícených stromků a zvonohry.      

Své pochůzky také směřují do  Milíčov-
ského lesa a  na  Milíčovské homole. Zvláš-
tě v  Milíčovském lese upozorňují majitele 
volně běhajících psů na nutnost mít své psy 
pod kontrolou. Není výjimkou, že strážníci 
naleznou poraněnou, nebo usmrcenou zvěř 
a pak nezbývá než zavolat lesní stráž k likvi-
daci zvířete.  

O  problému parkování v  kateřinském 
sídlišti byla zmínka již v minulých zpravo-
dajích. Místní občané si stěžují na  špatně 
parkující vozidla, která stojí v  křižovat-
kách, na  žlutých čarách zn. V  12c, a  také 
na parkování větších vozidel vyobrazených 
na  zn. IZ  8a na  začátku ulice Vodnická. 
Značka omezuje stání těchto vozidel v čase 
od 20.00 hodin do 06.00 hodin. Všechny ty-
to přestupky v daném čase řeší (oznamují) 
průběžně autohlídky Městské policie z  ob-

vodního ředitelství Prahy 11. Přestupky 
zdokumentují a  odešlou do  centrální evi-
dence přestupků. 

Přestupce nedostane žádné vyrozu-
mění (parkovačku) za  stěrač vozidla. 
Vše proběhne čistě elektronicky.  O způ-
sobu řešení se řidič nebo provozovatel 
vozidla dozví s  větším časovým odstu-
pem, cca jeden měsíc. Může se také stát, 
že přestupce porušuje dopravní předpi-
sy opakovaně v domnění, že se nic nedě-
je. Potom se ale nestačí divit, že se mu 
takové konání značně prodraží. Nahléd-
nutím do statistik lze uvést, že jenom v ob-
dobí mezi 7. lednem a 15. lednem letošního 
roku bylo oznámeno 13 nákladních vozidel, 
jejichž délka přesahovala 5 metrů.

V současné době probíhají v městské části 
stavební činnosti, zejména v  ulici Forman-
ská, kde se staví nové bytové domy. Vlivem 
špatného počasí, pohybu stavebních strojů 
a  nákladních vozidel dochází k  občasnému 
znečištění veřejné komunikace. Strážníci 
řeší tyto nedostatky ve spolupráci s městkou 
částí a příslušnými vedoucími staveb.

Okrsková služebna Městské policie Pra-
ha 11 – Újezd se nachází v objektu víceúče-
lového domu v ulici Vodnická č. p. 531, kde 
jsou vám strážníci k  dispozici každé úterý 
od 15:00 do 18:00 hodin při úředních hodi-
nách.  Tomáš Kule a Rudolf Masnica,  
 strážníci okrskáři

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Parkování dodávek v sídlišti Kateřinky
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Máme za sebou volbu prezidenta, která pro-
běhla ve  dvou kolech 13. a  14. ledna 2023 
a 27. a 28. ledna 2023. Novou hlavu státu již 
známe, ale jistě není od věci blíže se podívat 
na  to, jak volili občané naší městské části 
v jednotlivých okrscích. 

V  městské části Praha-Újezd voliči hlaso-
vali ve  třech volebních okrscích a  účast by-
la rekordní. V I. kole hlasovalo 1 820 voličů 

z celkového počtu 2 290 oprávněných voličů, 
což představuje 79,48 % účast. Volební účast 
v II. kole byla ještě o 1,04 % vyšší než v ko-
le I., dosáhla celkem 80,52 %. K  volebním 
urnám přišlo 1835 z celkového počtu 2 279 
oprávněných voličů. 

Závěrem ještě krátká informace o nejbliž-
ších plánovaných volbách, které nás čekají 
v příštím roce. V květnu 2024 budeme hla-

sovat o  novém složení českých zástupců 
v  Evropském parlamentu a  v  září či říjnu 
2024 budeme volit v rámci volebního obvo-
du č. 17 senátora do Senátu Parlamentu ČR.

Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

JAK JSME HLASOVALI VE VOLBĚ PREZIDENTA ČR

Výsledky hlasování v městské části:

Kandidát Příjmení, jméno, tituly Navrhující I. kolo II. kolo
   Hlasy % Hlasy %

1 Fischer Pavel Senátoři 159 8,8 X X
2 Bašta Jaroslav Poslanci 41 2,27 X X
4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan 939 51,99 1 419 77,66
5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři 7 0,38 X X
6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan 272 15,06 X X
7 Babiš Andrej Ing. Poslanci 333 18,43 408 22,33
8 Diviš Karel PhDr. Občan 24 1,32 X X
9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři 31 1,71 X X

MĚ S T S K Á  ČÁ S T  P R A H A - Ú J E Z D  
 
 

 

 

	
Bydlíte,	pracujete	nebo	se	zajímáte	o	dění		

v	městské	části	Praha‐Újezd?		
Zaregistrujte	se	zdarma	do	Munipolis/Mobilního	

Rozhlasu	a	dostávejte	důležité	informace	pomocí	SMS,	
e‐mailů	nebo	zpráv	do	aplikace	

	https://praha‐ujezd.munipolis.cz/registrace	 	
 

	Co	vám	registrace	přinese?	
 Upozornění na krizové situace 

 Informace o dopravních uzavírkách, odstávkách vody, elektřiny apod. 
  Pozvánky na kulturní a sportovní akce 

 Novinky z městské části 
  Rozhodování pomocí anket 

 Služba je zdarma! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postup při registraci: 
1. vybrat zemi a vybrat jazyk 
2. přes zelené upozornění ve středu obrazovky nebo pod ikonou uživatele ve 

spodní části aplikace se zaregistrujte 
3. přihlaste se přes telefonní číslo a ověřovací kód ze sms zprávy 

 
pokračujte s nastavením v ikoně uživatele:  
 důležité je vyplnit: jméno,	příjmení,	telefon	a	email  
 rozkliknout výběr sledovaných účtů – vybrat	Praha‐Újezd	
 typ: rezidentní účet + přidat ulici a případně číslo domu 	

 
Dále je možné zvolit si typy zpráv a typy podnětů, které si přejete odebírat 

Zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů pro správce údajů – uložit 
 

Registrovat	se	můžete	také	přímo	na	našem	úřadu,	rádi	Vám	pomůžeme.	
 

Vyhlášení programu na 2. pololetí 2023
Na  únorovém zasedání zastupitelstva měst-
ské části bylo schváleno vyhlášení programu 
na  2.  pololetí 2023 pro poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací na  sportovní a  kulturní 
akce z  prostředků výherních hracích automa-
tů. Dne 27.  2. 2023 byl program zveřejněn 

na úřední desce a webových stránkách městské části.     
Program je určen pro fyzické a právnické osoby, včetně sdruže-

ní a Spolků (nestátních, neziskových organizací), které na území 
městské části pořádají sportovní a kulturní akce pro děti a mlá-
dež. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků pro 
jednotlivé kalendářní roky je upřesněn dle přidělení neinvestič-
ní dotací z VHA z rozpočtu hlavního města Prahy. Pro 2. polo-
letí roku 2023 se budou rozdělovat peněžní prostředky ve výši 
200  000 Kč. Zájmové spolky mohou podávat žádosti o  dotaci 
v termínu od 30. 3. do 2. 6. 2023. Podmínkou poskytnutí dotace 
a hodnocení žádostí je územní příslušnost spolku, dlouhodobá 
organizovaná sportovní výchova dětí a mládeže a zejména účel 
využití dotace.

Spolky čerpající dotace v 1. pololetí roku 2023
V současné době čerpají dotaci tři spolky, a to:
– Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd ve  výši 70  000 Kč 

na úhradu nákladů vodáckého soustředění Otava 2023; 
– SK Újezd Praha 4, z. s., ve výši 100 000 Kč na úhradu zimního 

soustředění dětí; 
– AC SAKÉ KATEŘINKY, z. s., ve výši 6 000 Kč na zlepšení pod-

mínek pro závodníky běžeckého závodu pro mládež a širokou 
veřejnost „Běhu pro Zuzanku“.
Rozdělení finančních prostředků bylo schváleno na  loň-

ském listopadovém zasedání zastupitelstva a termín čerpání je 
do 30. 6. 2023. Ing. Markéta Novotná,

odbor občanskosprávní

DOTACE NA SPORTOVNÍ 
A KULTURNÍ AKCE
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Doplnění veřejného osvětlení

V letošním roce městská část plánuje osvět-
lit celou komunikaci Formanská mezi Kate-
řinkami a Újezdem. Nové stožáry veřejného 
osvětlení by měly nahradit i část provizorní-
ho osvětlení nad chodníkem na konci Kateři-
nek u ulice Na Cípu. 

Osvětlení získá i podchod pod dálnicí D1 
směrem na Šeberov.

Připravuje se také obnova veřejného 
osvětlení v ulici K Motelu a projekt na pro-
dloužení této komunikace k zahrádkám včet-
ně inženýrských sítí.

Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Úpravy komunikace  
Remízková a U Louky

Při ulicích U  Louky a  Remízková městská 
část plánuje vybudovat šest nových parko-
vacích míst a  komunikace Remízková získá 
nový asfaltový povrch.

25. 1. 2023 bylo zahájeno územní a  sta-
vební řízení na  akci „Stavební úpravy Ka-
teřinského náměstí“. Stavba obsahuje zří-
zení podélného parkovacího zálivu mimo 
komunikace, podél ulic U  Louky a  Remíz-
ková. Stání jsou navržena v  délce 19,25 m 
a  šířce 2,15 m. Od  vozovky bude pás oddě-
len betonovým silničním obrubníkem.  Dá-
le stavba obsahuje úpravu a  posunutí dvou 
přechodů pro chodce v severovýchodní části 
ulic U Louky a Remízková blíže ke křižovatce 
s ulicí Formanskou.

Po dokončení výše uvedeného záměru do-
jde k opravě asfaltového povrchu komunika-
ce Remízková.

Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Hasičská zbrojnice – prostor  
pro setkávání veřejnosti

Městská část v roce 2018 zahájila a dokončila 
výstavbu hasičské zbrojnice. Původní klubov-
na měla sloužit jen členům Sboru dobrovol-
ných hasičů a Jednotce dobrovolných hasičů. 
Z klubovny se velmi rychle stala společenská 
místnost, kterou městská část od roku 2019 
využívá pro pořádání společenských akcí, 

jako je setkávání se seniory, vítání občánků 
nebo setkávání s místními obyvateli. Prostor 
je také využíván pro zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha-Újezd a dále se v hasičské 
zbrojnici schází členové Výboru stavebního 
a pro životní prostředí.    

Přemýšleli jsme, jak stávající prostory 
zbrojnice rozšířit. Jedinou možností je její 
zvětšení formou vestavby stropu v nejvyšší 
části jedné z garáží.

Nový prostor bude z  přízemí garáže spo-
jen schodištěm a  v  2. nadzemním podlaží 
propojen dveřmi do stávající šatny a sociál-
ního zázemí. V obvodové stěně na východní 
a  severní straně vzniknou dvě nová okna. 
Nový prostor využije mládež a dospělí hasiči. 

Dále je navrženo, aby součástí stavebních 
úprav bylo i  zvětšení jedněch z  vjezdových 
vrat cca o 0,5 m, a to z důvodu rozšíření po-
čtu a rozměru hasičských vozidel. Nová kon-
cepce Hasičského záchranného sboru ukládá 
jednotlivým jednotkám disponovat následu-
jícím vozovým parkem: Transit, Cisterna au-

tomobilová stříkačka s větším obsahem vo-
dy (CAS) a zásahové vozidlo (CAS) pro šest 
hasičů s  menším obsahem vody. Hasičská 
zbrojnice byla koncipována pro CAS a Tran-
sit. V  loňském roce nám přibylo další velké 
nákladní hasičské vozidlo. 

Celkové náklady plánovaných stavebních 
úprav se odhadují na částku kolem 3 mil. Kč. 
Finanční prostředky ve výši 50 % nákladů by 
měly být poskytnuty z  dotace, o  kterou již 
městská část požádala. 

Václav Drahorád, starosta

Rekonstrukce Formanské ulice
V úseku mezi Kateřinkami a Újezdem se již 
několik let připravuje rozsáhlá rekonstrukce 
vozovky. Investorem je hlavní město Praha, 

ale z  důvodu nedostatku finančních pro-
středků a priorit města k rekonstrukci zatím 
nedošlo. 

V  loňském roce do hry vstoupila Pražská 
vodohospodářská společnost, a. s. (PVS), 
která ve  stejném úseku plánuje umístit vo-
dovodní řad DN 1000 a  kanalizační výtlak. 
Jedná se o vodovodní řad, který je trasován 
z  Uhříněvsi do  Kunratic a  bude propojovat 
vodárenská zařízení Kozinec a Želivka. 

Městská část požaduje po PVS, aby v rám-
ci svých investic zajistila koordinaci realizace 
rekonstrukce Formanské ulice.  Dne 31. led-
na 2023 se uskutečnila informativní schůzka 
za účasti starostů dotčených městských čás-
tí, ředitele odboru investic Magistrátu hl. m. 
Prahy a  zástupců PVS. O  dalším vývoji vás 
budeme informovat.

Václav Drahorád, starosta

Křižovatka Opatovská/ 
Ke Kateřinkám – studie 
zkapacitnění průjezdu

Městská část objednala zpracování do-
pravní studie křižovatky Opatovská/Ke Ka-
teřinkám. 

Cílem vytvoření studie je snaha o  zka-
pacitnění průjezdu křižovatkou ze směru 
z ulice Ke Kateřinkám. Studii poté předáme 
Technické správě komunikací, která se zhos-
tí dalších realizačních činností.

Studie navrhne rozšíření krajnic, umístění 
autobusové zastávky směr Újezd do  zálivu 
a posunutí stávajícího přechodu pro chodce, 
který bude světelně řízený, do  křižovatky. 
Nový přechod pro chodce vznikne před auto-
busovou zastávkou směr Opatov. Realizace 
stavebních úprav křižovatky se předpokládá 
do roku 2025.  

Václav Drahorád, starosta

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY MĚSTSKÉ ČÁSTI V ROCE 2023

>
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Fotovoltaické elektrárny 
na budovách ve správě  
městské části
V souvislosti s navyšováním cen za energie si 
městská část nechala zpracovat studii prove-
ditelnosti na  realizaci fotovoltaických elek-
tráren (FVE), které by bylo vhodné umístit 
na plochých střechách budov ve správě měst-
ské části. 

Ze studie vyplynulo, že na střechu mateř-
ské a  základní školy Formanská je možné 
umístit 102 ks panelů s výkonem 46,92 kWp, 
na  střechu budovy mateřské školy v  ulici 
Vodnická 36 ks panelů s výkonem 16,60 kWp 
a na střechu hasičské zbrojnice 66 ks panelů 
s výkonem 30,36 kWp. 

Náklady na  realizaci umístění fotovol-
taických panelů se předpokládají ve  výši 
2,7 mil. Kč. Městská část podá žádost v do-
tačním programu RES+č.4/2022 „Komunál-
ní FVE pro větší obce“, který je dle sdělení 
Státního fondu životního prostředí prodlou-
žen do 30. 6. 2023. 

Dotační program by mohl poskytnout 
městské části cca 50 % nákladů na  realizaci 
FVE.  Provoz ve všech výše uvedených budo-
vách se odehrává převážně přes den, což je 
důvodem, proč není doporučeno realizovat 
bateriová úložiště.

V  minulém roce byla na  budovách pro-
věřována kvalita stávajících střešních vo-
dotěsných fólií. Nevyhovuje fólie na  střeše 
mateřské školy v ulici Vodnická. V průběhu 

léta dojde ke kontrole střešní tepelné izolace 
a původní střešní fólii nahradí nová. 

Václav Drahorád, starosta

Plánovaná základní  
devítiletá škola 
Informace o vývoji stavby
Na stavbu školy bylo dne 23. srpna 2022 vy-
dáno pravomocné stavební povolení. Poze-
mek parc. č. 670/8 v k. ú. Újezd u Průhonic, 
který je zatížen budoucí stavbou základní 
školy, je předmětem nevyjasněných majetko-
právních vztahů mezi Státním pozemkovým 
úřadem ČR (SPÚ) a hlavním městem Prahou 
(HMP), trvající od  podzimu 2021. Měst-
ská část byla v roce 2022 nucena pozastavit 
veškeré přípravy realizace základní školy, 
a  to z  důvodu plánované delimitace stavby 
na HMP. 

V roce 2003 SPÚ bezúplatným převodem 
převedl pozemek parc. č. 670/8 na  HMP. 
V  2021 došlo ke  změně územního plánu 
a  SPÚ se domnívá, že touto změnou došlo 
k porušení smluvního vztahu. Na základě té-
to skutečnosti požaduje SPÚ pozemek vrátit 
bezúplatně zpět do svého vlastnictví.  Rada 
hl. m. Prahy požadavek projednala a bod pře-
rušila do doby prokázání oprávněnosti poža-
davku na vrácení pozemku. V současné době 
je zpracován příznivý znalecký posudek, kte-
rý v závěru doporučuje s přípravami a stav-
bou základní devítileté školy pokračovat.  

Delimitace stavby na HMP nebyla dokon-
čena a zastupitelstvo městské části rozhodlo 
schválit pokračování pozastavených prací tý-
kajících se zpracování projektové dokumen-
tace na stavbu plánované školy.

Projektové dokumentace pro výběr zhoto-
vitele stavby a  interiérů společných prostor 
školy budou dokončeny v  červnu letošního 
roku. Současně pracujeme na  projektu pro 
přívod elektrické energie k trafostanici, kte-
rá bude umístěna v jižní části školy. Městská 
část dále uhradila správní poplatek za trvalé 
vynětí pozemku školy ze zemědělského půd-
ního fondu a oslovila archeology, kteří v pří-
padě zájmu mohou zahájit svou činnost.      

Do  získání všech nutných podkladů pro 
stavbu školy bude městská část zajišťovat 
potřebné financování. Současně prověřuje-
me možnost získání dotací na hloubkové vr-
ty pro využití tepelného zdroje, rekuperaci, 
fotovoltaickou elektrárnu a tzv. šedou vodu 
– využívání srážkové vody.  

Výstavba základní devítileté školy byla 
zdržena o  tři roky. Příčinou byla epidemie 
koronaviru, která stavbu zdržela o dva roky, 
a  další rok trvá vyjasnění majetkoprávních 
vztahů k pozemku, na kterém má být škola 
umístěna.

Pokud půjde vše podle předpokladů, tak 
bych byl rád, aby městská část vypsala vý-
běrové řízení na dodavatele stavby na konci 
letošního léta. Důležité je, abychom získali 
finanční podporu z rozpočtu hlavního města 
Prahy.

Václav Drahorád, starosta

Od  1. ledna 2023 byla část dálnice D1 me-
zi MÚK Spořilov (Exit 1) a MÚK Průhonice 
(Exit 6) vyřazena z  kategorie dálnice. Byla 
zařazena do  kategorie komunikace I. třídy 
a  označena jako silnice pro motorová vozi-
dla. Staničení (označení kilometráže) ani 
umístění značky „začátek obce“ v km 0 se ne-
mění. Komunikace je po Exit 6 nově bez po-
platku. Maximální povolená rychlost v úse-
ku Exit 6 – km 0 je 110 km/h, dále uvnitř 
Prahy 80 km/h. 

Kamenný patník s označením 0,000, umís-
těný od roku 1971 ve středním dělicím pásu, 

byl přesunut do areálu Muzea silnic ve Viký-
řovicích u Šumperka. 

6. ledna 2023 byl podán návrh na  pře-
vod vlastnického práva k  části dálnice D1 
na území Hl. m. Prahy v km 0,0-5,2 včetně 
pozemků pod stavbou a stavebních objektů 
z  vlastnictví ČR (příslušnost k  hospodaře-
ní s  majetkem pro ŘSD ČR) do  vlastnictví 
Hl. m. Prahy. Ochranné pásmo komunikace 
se zmenšuje ze 100 m na 50 m od osy přileh-
lého jízdního pásu.

Ing. Filip Ranoš, předseda stavebního 
výboru a pro životní prostředí

Hezký den,
přináším opět pár informací o  činnosti 

technických služeb. Zima ještě neskončila 
a my jsme stále připraveni rozjet se do ulic 
a začít odklízet sníh a námrazu. V době, kdy 
nesněží, nezahálíme a snažíme se čas vypl-
nit efektivně. Probíhají drobné opravy mo-
biliáře městské části. Po  oslavách nového 
roku jsme byli nuceni vyměnit sedm odpad-
kových košů, které někdo zničil petardou. 
Neustále odvážíme velké množství nad-
měrného odpadu z  domácností, který lidé 
vyhodí před dům s tím, že mají „uklizeno“. 
Neřeší, co dále s  křeslem, skříní, gaučem, 
apod. bude, akorát hyzdí okolí sousedům. 

Zároveň také probíhají přípravy na  jaro, 
chystají se stroje, řeší se, kdy se bude uklí-
zet jaká ulice a kdy začne sečení travnatých 
ploch. Objíždíme dětská hřiště, jestli i tam 
není něco potřeba opravit. Budeme určitě 
všude doplňovat písek, toho je na  hřištích 
málo.

Po  dohodě s  městskou částí začínáme 
nabízet naše služby místním obyvatelům. 
Jedná se o odvoz odpadu a dovoz stavební-
ho materiálu, vše do cca 1,5 tuny. Dále nabí-
zíme sekání a odvoz trávy. Ceny těchto prací 
a dopravy jsou závislé na počtu ujetých kilo-
metrů a na velikosti sečených ploch. Vše je 
na osobní dohodě, prosím, v případě zájmu 

nás kontaktujte na tel. č. 724 030 402 nebo 
e-mailem: ts.praha.ujezd@seznam.cz.

Za  Technické služby se loučí s  přáním 
krásného jara  Jirka Vlach

DÁLNICE UŽ NENÍ DÁLNICE

ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB ÚJEZD

>
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Opět se přiblížila doba zápisu do mateřských škol. Následující in-
formace Vás seznámí s podmínkami zápisu do „mateřinky“ v měst-
ské části Praha-Újezd na  školní rok 2023/2024. Pro děti, které 
v tomto školním roce dosáhnou šestého roku věku je před-
školní vzdělávání povinné.

Návštěvní dny pro rodiče - prohlídky obou budov školky spo-
jené s  možností získat základní informace o  zápise na  školní rok 
2023/2024. 
Na webových stránkách školy www.msformanska.cz  jsou umístěny 
video prohlídky obou budov MŠ Formanská.

Termíny prezenčních prohlídek:
– MŠ Formanská, budova v ulici Na Vojtěšce, ve čtvrtek 

13. 4. 2023 v 14:00 hodin
– MŠ Formanská, budova v ulici Vodnická, v úterý  

18. 4. 2023 v 14:00 hodin

Na  prohlídky je nutné se objednat na  telefonních číslech nebo 
emailové adrese:
MŠ Formanská – budova Na Vojtěšce: tel. č. 604100495  
nebo 737212528
MŠ Formanská – budova ve Vodnické: tel. č. 734727269 
nebo 737212528
Pro obě budovy mateřské školy: msformanska@seznam.cz

Další informace k zápisu
Již potřetí proběhne zápis elektronicky. Aktivní odkaz na  elekt-
ronický předzápis naleznete v  době od  20. 4. 2023 do  1. 5. 2023 
na webových stránkách školy.

Elektronický zápis vám vygeneruje žádost, kterou je nut-
né přinést do mateřské školy v den zápisu 2. 5. 2023 i s dal-
šími dokumenty. 

Dokumenty, které vám zápis nevygeneruje, naleznete 
na webových stránkách školy. Jedná se o tyto dokumenty:
1) Originál žádosti s vlastnoručním podpisem
2) Originál rodného listu dítěte + ofocenou kopii
3) Občanský průkaz žadatele
4) Prohlášení o vzájemné shodě při zastupování dítěte – formulář 

na webu
5) Posudek od lékaře dítěte s razítkem a podpisem lékaře – povinné 

očkování, alergie apod. (na webových stránkách bude dostupný 
od konce března)

K zápisu přijďte s dítětem. 
Při zápisu nerozhoduje rychlost podané žádosti ani pořadí 

přijímaných žádostí. Hlavními kritérii je věk dětí a bydliště 
dítěte v  městské části Praha-Újezd. Kompletní kritéria bu-
dou zveřejněna do konce března.
Kdo byl u zápisu do mateřské školy s dítětem již v  loňském roce, 
nemusí obnovovat dokument s razítkem od lékaře. V MŠ již je tento 
dokument z loňska uložen. 

Ve výjimečných případech, kdy se ve stanovených termínech ne-
budete moci dostavit se žádostí, můžete poslat dokumenty do da-
tové schránky školy nebo s elektronickým podpisem do e-mailové 
schránky ředitelství. Nezasílejte prosím raději dokumenty poštou, 
mohly by být doručeny po ukončení správního řízení.

Prosím, při jakýchkoliv nejasnostech kontaktujte ředitelku školy 
telefonicky, ať předejdeme nepřesnostem ve  správním řízení. Te-
lefonické spojení naleznete rovněž na  webových stránkách školy. 
Děkuji všem za pochopení.

Kdo potřebuje získat razítko pediatra, doporučuji kontaktovat 
pediatry svých dětí telefonicky a dojednat si s nimi setkání předem. 

Těším se na setkání s vašimi dětmi i s vámi.
Bc. Jitka Svátková, ředitelka MŠ Formanská

MATEŘSKÁ ŠKOLA FORMANSKÁ
– INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
do Mateřské školy Formanská, příspěvkové organizace, 
Na Vojtěšce 188, Praha 4 – Újezd u Průhonic, detašované pracoviště Vodnická 530/42,  
Praha 4 – Újezd u Průhonic

Během práce s  dětmi v  ZŠ Formanská mě 
oslovil kurz Nastartuj cestu ven – co a  jak 
učit venku a rozhodla jsem se do něj zapojit. 
Pětitýdenní kurz byl rozdělen do  několika 
oblastí a  každá z  nich byla plná inspirace, 
motivace a  mnoha nápadů, jak využít nej-
větší „hřiště“ na světě – přírodu kolem nás! 
Postupně jsme probírali proč chodit učit 
ven, různé pomůcky na  venkovní výuku, 
prostředí a i to, co venku učit. 

To, že lze učit venku tělesná výchova 
nebo prvouka, není až takové překvapení, 
ale co třeba matematika nebo český jazyk? 
I v těchto předmětech to jde a těším se, až 
postupně některé aktivity vyzkoušíme! Ná-
padů je mnoho! 

A  co na  to naši žáčci? Také těch jsem se 
zeptala: „Co by vás lákalo na učení venku?“. 
„Co byste se chtěli učit venku?“. Odpovědi 
dětí jsou úžasné a plné nadšení, i když i ony 
se drží převážně aktivit týkajících se pohybu 
a  přírody. Přesto jsou mezi nimi odpovědi, 
které vedou k zamyšlení, např. na čerstvém 
vzduchu se lépe pracuje, větší možnost pohy-
bu, více praktická výuka, více zážitků a mno-
ho dalšího. Děti to ven táhne a láká, tak s tím 
pojďme pracovat dále. Využijme tuto „učeb-
nu“, kterou máme všude kolem nás!

Společně s  našimi dětmi zjišťujeme, zda 
znalosti a dovednosti z tohoto kurzu, by by-
ly použitelné i pro nás!

Za školní tým  Lucie Casková

POJĎME UČIT VEN!
Zprávy ze základní školy
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Blíží se termín zápisů do první třídy Základní školy Formanská pro 
školní rok 2023/2024, který proběhne prezenční formou ve dvou 
termínech: 

3. dubna od 13:00 do 18:00 hodin pro spádové uchazeče 
4. dubna od 13:00 do 16:00 hodin pro nespádové uchazeče
Pro registraci k přijetí do první třídy žadatelé vyplní elektro-
nický formulář na odkazu „Zápisy online“ na webových stránkách 
školy www.zsformanska.cz. Na  základě této registrace vám systém 
automaticky odešle e-mailem zápisní lístek, který je potřebné do-
ručit do školy podle níže uvedených možností. Elektronická registra-
ce slouží k evidování uchazečů a jejich kontaktních informací. Neplní 
funkci žádosti o přijetí!

Zápisní lístek je rovněž ke stažení na našich stránkách na záložce 
„zápisy do prvních tříd“.
Možnosti, které můžete uplatnit pro doručení žádosti o přije-
tí do školy, jsou následující:
• osobně v době prezenčních zápisů 3. a 4. dubna 2023
• vyplnění zápisního lístku a zaslání datovou schránkou (tk4cgfp)
• vyplněný zápisní lístek s elektronickým podpisem zaslat 

na zsformanska@seznam.cz
• zaslat doporučeně na adresu školy: ZŠ Formanská, příspěvková 

organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic 
Prosím, volte pouze jednu z uvedených možností.

O dalším postupu po ukončených zápisech (zápisy probíhají podle 
§ 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. do 30. dubna) vás bude-
me informovat na vámi uvedený e-mail v přihlášce.

Přílohy: kopie rodného listu, vyjádření Pedagogicko-psycholo-
gické poradny (v případě, že ho máte vyhotovený), popřípadě další 
dokumenty, které by mohly mít souvislost se studiem na naší škole.

Do poznámek zapsat název spádové školy, případně její adresu, pro 
ulehčení další administrativy.

Pravidla pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy  
pro školní rok 2023/2024:
Pro školní rok 2023/2024 je plánováno otevřít jednu třídu 
s počtem 20 míst.

V případě převisu poptávky se přijmou děti do naplnění kapacity 
postupně dle následujících kritérií:
a) Hlavní kritérium – trvalé bydliště žáka, který má trvalé bydli-

ště ve spádové oblasti společně s minimálně jedním rodičem, či 
zákonným zástupcem (sídelní část Újezd, která je vymezena sou-
pisem ulic tak, jak uvádí Obecně závazná vyhláška o  školských 
obvodech základních škol, viz níže). Dále se přijímá sourozenec 
žáka, který se již ve škole vzdělává a splňuje hlavní kritérium při-
jetí podle spádové oblasti školy.

b) V  případě nenaplněnosti kapacity bude příspěvková organizace 
na zbývající volná místa přednostně přijímat žáka, který má tr-
valé bydliště v městské části Praha-Újezd, jehož sourozenec se již 
ve škole vzdělává.

c) V případě volné kapacity bude příspěvková organizace na zbývají-
cí volná místa přednostně přijímat žáka, který má trvalé bydliště 
v městské části Praha-Újezd.

d) Dále se přijímá dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části 
a mimo hlavní město Praha, jehož sourozenec se již ve škole vzdě-
lává.

e) Při nenaplněnosti kapacity se přijímá dítě s místem trvalého po-
bytu v jiné městské části a mimo hlavní město Praha.

f) Rozhodne se losem.
V  případě jakýchkoli nejasností volejte kancelář školy na 
tel. 730 510 092.

Spádový obvod 
pro 1. stupeň Základní školy Formanská, příspěvková organizace, 
je stanoven v  obecně závazné vyhlášce č. 5/2022 Sb. hl. m. Prahy, 

o školských obvodech základních škol, a zahrnuje následující ulice ze 
sídelní části Újezd:

Formanská – pouze v  sídelní části Újezd, Dendrologická, 
Josefa Bíbrdlíka, K  Habru, K  Mostu, K  Motelu, K  Sukovu, 
Ke Mlýnu, Ke Splavu, Kocourkova, Meandrová, Nad Mlýnským 
rybníkem, Nad Náhonem, Nad Rybníčkem, Nad Statkem, Nad 
Výpustí, Práškovská, Při Botiči, V Potocích, Ve Vilkách. 

Zbývající ulice v  městské části Praha-Újezd (Formanská – 
pouze v  sídelní části Kateřinky, Kateřinské náměstí, Ke  Smrčině, 
Krajanská, Milíčovská, Na Cípu, Na Formance, Na Křtině, Pastevců, 
Pod Formankou, Pod Napětím, Proutěná, Remízková, Studánková, 
Sukovská, Štítová, U Louky, U Močálu, U Pramene a Vodnická) patří 
do školského obvodu Prahy 11 a spádovou školou je pro děti 
s trvalým pobytem v těchto ulicích Základní škola, Ke Kate-
řinkám 1400, Praha 11. 

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trva-
lého pobytu v příslušné spádové oblasti.

Více informací o zápisu do první třídy Základní školy Formanská je 
k dispozici na webových stránkách školy www.zsformanska.cz. 

Do základní školy se zapisují děti, které nejpozději 31. srpna 2023 
dovrší šestý rok věku. Výjimečně lze zapsat i dítě, které dosáhne šes-
tého roku věku v době od září do konce června příslušného školního 
roku, ale pouze je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li 
o  to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného 
v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky 
je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, kte-
rá k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Ředitel školy může odložit začátek povinné školní docházky o jeden 
školní rok, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o  to písemně zákonný zástupce dítěte. Žádost musí být 
doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poraden-
ského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Na všechny se těšíme, za náš školní tým Tomáš Kunst, ředitel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FORMANSKÁ 
– INFORMACE K ZÁPISU ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
do Základní školy Formanská, příspěvková organizace,  
Na Vojtěšce 188, Praha 4 – Újezd u Průhonic

HUDEBNÍ VEČERY 
S MARKÉTOU ZDEŇKOVOU

Již po  dva večery jsme 
se v  Základní škole For-
manská mohli setkat 
s  Markétou Zdeňkovou 
na  hudebních tematic-
kých večerech.  Naposle-
dy nám zpívala ty nejzná-
mější muzikálové písně. 
Přijďte si i  vy poslech-
nout a  možná i  zazpívat 
známé melodie. Markéta 
vše doprovází výkladem 
a  atmosféra je opravdu 
odpočinková. Vstupné 
na  akci je dobrovolné 
a  podpoříte jím aktivity 
dětí ze základní školy, 
kterým vybraná částka 
připadne.         

Jana Draštíková, 
místostarostka 
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Průhonická škola

Vážení příznivci újezdské historie, 
v  dnešním čísle Zpravodaje pokračuje-
me v  citaci vzpomínek paní Františky 
Aronové, zaznamenané její dcerou pa-
ní Jaroslavou Černou, na  život v  Újez-
du a okolí. Tentokrát se vrátíme do let 
1953 až 1955.

1953
V tomto roce proběhla měna peněz. V na-
ší vsi ani tato významná událost neměla 
velký vliv na  běh denního života. To, co 
občané měli, vyměnili celkem jednoduše. 
Zrušily se lístky a i systém obchodu, který 
na ně byl přizpůsoben. Např. do této doby 
živnostníci neměli nárok ani na  to, aby 
jim byly poskytnuty poukazy k  umožnění 
nákupu. Pokud si něco nutně potřebovali 
nebo chtěli koupit, museli jít do pražského 
DAREXU, kde se prodávalo bez lístků tzv. 
na  volném trhu, ale ceny tomu odpovída-
ly. I zde byl výběr a množství zboží značně 
omezené.

Nedávnou minulostí byl třeba průběh 
oběda v  restauraci, kdy byly potřeba sa-
mozřejmě peníze, ale i  lístky, ze kterých si 
obsluha odstřihla jednotlivá množství suro-
vin, které se na oběd spotřebovaly (hlavně 
masa), ale výběr jídel byl značně omezený.

Tohle sice skončilo, ale sortiment a množ-
ství bylo stále silně omezené. Nedostatek 
peněz chudost trhu podporoval. Děti cho-
dily oblečené v tom, co podědily po starších 
sourozencích nebo co dostaly od příbuzných 
nebo známých. Běžné oblečení byly tepláky. 
Obuví na cestu a často i na přezutí do školy 
byly různé plátěnky, šněrovací nebo s  gu-
mou přes nárt. Musely se snažit i maminky, 
které šily, přešívaly a pletly. Rozšířený a ob-
líbený byl svetr ze zbytků nebo z  rozpára-
ných zimních bílých ponožek.

Dětem to však většinou nevadilo a v uče-
ní jim to nepřekáželo. Výuka se udržovala 
na  dobré úrovni. Na  konci osmileté školní 
docházky se dělaly závěrečné zkoušky orga-
nizované jako maturita. Žáci s pionýrskými 
šátky si vytahovali otázky, odpovídali na ně 
před zkušební komisí. Nakonec jim byla 
slavnostně předána závěrečná vysvědčení.

1954
Zámek byl využíván pro potřeby školy 
po všech stranách. Na druhém nádvoří v bý-
valé zámecké kuchyni byla umístěna škol-
ní kuchyně a  jídelna. Místnosti byly malé 
a tmavé a dlouho trvalo, než se děti vystří-
daly. V  prvním a  druhém poschodí zámku 
byly třídy VI – VIII, později i IX, rozdělené 
na A a B. Prostředí bylo krásné. Někde byly 
dřevěné kazetové stropy, těžké vyřezáva-
né dveře, původní tepané kliky. Po  parke-
tách, po  jakých se na  jiných zámcích chodí 
ve filcových pantoflích, se tady postrkovaly 
a  odíraly je železné nohy školních stolků 
a židlí. Vysokými zámeckými dveřmi se pro-
cházelo ze sborovny do  třídy. V  některých 
místnostech stála vysoká kachlová kamna, 
která musela být ale chráněná dřevěným 

obložením, a  topilo se v  násypných želez-
ných kamnech, postavených vedle.

Pro školní kuchyň a  jídelnu bylo později 
nalezeno místo v hotelu Tulipán a v uvolně-
ných prostorách byly vytvořeny školní díl-
ny pro manuální výchovu. Škola měla málo 
místa, a jak přibývalo dětí, přibývala i místa 
pro výuku. Učilo se ve škole na návsi, napro-
ti v budově zdravotního střediska, třída by-
la v hotelu Tulipán, třídy byly v zámku.

Na obědy se chodilo do hotelu, na tělocvik 
a různé kulturní akce do sokolovny. U hote-
lu na  přilehlé zahradě byla vyčleněna část 
na školní pozemek pro pracovní vyučování, 
tzv. „políčka“. Každá třída měla jeden větší 
záhon, na který si mohla zasít nebo zasadit 
libovolné rostliny, o které se potom celý rok 
starala. Většinou se očekávala zelenina pro 
školní kuchyň.

Než se na všech místech děti podle potře-
by a  rozvrhů vystřídaly, prochodily po  sil-
nicích bez chodníků hodně času, o který se 
musely zkrátit vyučovací hodiny. Naštěstí 
byl provoz na místních silnicích a křižovat-
kách slabý. Na vycházky, na hodiny kreslení, 
v zimně na hodiny tělocviku se využíval zá-
mecký park (bruslení).

Přes nárůst počtu autobusů a  aut s  ná-
vštěvníky parku se nestala havárie. Začalo 
se ale uvažovat o stavbě nové školy, která by 
soustředila všechny potřebné prostory a ne-
byla by ve středu vesnice.

1955
Děti chodily do průhonické školy z poměrně 
širokého okolí (Újezd, Čestlice, Dobřejovice, 
Modletice, Herink, Osnice, Kocanda, Zdi-
měřice, Rozkoš). Doslova chodily, protože se 
chodilo pěšky, v létě nejvýše na kole. Učitelé 
tak ovlivňovali úroveň vzdělání, ale i morál-
ku a přístup k povinnostem a k životu vůbec 
v širokém okolí a po dlouhou dobu. Ve škole 
se střídali sourozenci a později i děti býva-
lých žáků. Děti z Kateřinek chodily do školy 
v  Chodově, se kterou měli průhoničtí čilé 
osobní, sportovní i kulturní styky.

Průhoničtí učitelé byli na  vysoké úrovni 
a za svou práci byli oceňováni. Své zkušenosti 
předávali dál a na zdejší škole si budoucí uči-
telé resp. učitelky odbývaly svou studijní pra-
xi. Pro školní děti bylo vítané zpestření, když 
je učila nová mladá a trochu nejistá učitelka 
a  jejich třídní (uč. Blažková) seděla v  zadní 
lavici a poslouchala, příp. radila. Však se ty 
mladé měly co učit. Zdejší děti měly dobré 

vedení i  výsledky. Pokud se setkaly s  dět-
mi z  jiných škol, určitě ve  vědomostech ani 
schopnostech nezaostávaly. Dobře se umís-
ťovaly v soutěžích vědomostních (olympiády 
z češtiny, matematiky, biologie, chemie atd.), 
ale i  sportovních nebo uměleckých (STM – 
soutěž tvořivosti mládeže v  recitaci, zpěvu, 
baletu, hře na  hudební nástroj, uměleckém 
přednesu atd.). Většinou dobře skládaly při-
jímací zkoušky na střední školu.

Odpoledne mohly děti chodit do družiny, 
která byla v 1. poschodí v domě nad obcho-
dem „u  Konečných“. Protože to bylo úplně 
mimo budovy školní výuky, dávalo to dě-
tem pocit, že už nejsou ve  škole. I  vybave-
ním (dlouhý stůl a židle kolem) a přístupem 
vychovatelky p.  Hyblerové se možná neú-
myslně, ale vítaně vytvářel pocit návštěvy 
u  milých přátel nebo hodné tetičky. Děti 
si výjimečně a  se souhlasem vychovatelky 
mohly přivést i  kamaráda. Kdo chtěl, po-
slouchal čtení (pohádky, povídky, dobro-
družné příběhy i na pokračování). Malým se 
tolerovalo i sednutí na klín u vedoucí. Ma-
minka, která musela děti nechávat každý 
den celé odpoledne v  družině, asi na  velké 
mazlení doma moc času neměla. Některé 
děti přicházely jen příležitostně. Někdo si 
četl sám, některé děti dělaly domácí úkoly 
nebo se učily, některé hrály stolní hry.

Učitel Blažek, velký ochotník, nastudoval 
se školními dětmi několik her (např. Sůl nad 
zlato).

Hudební a  jazykovou školu představoval 
pro místní potřeby učitel Platzer. Doma 
v parádním pokoji učil zájemce hře na pia-
no, harmoniku nebo housle a učil i němčinu. 
Výuka jiných jazyků nebyla vyžadována.

V příštím čísle Zpravodaje budeme dále pokra-
čovat ve vzpomínkách paní Aronové, a to na ro-
ky 1956 až 1958.

VZPOMÍNKY ÚJEZDSKÝCH RODAČEK

Hledáme kronikáře/
kronikářku

Oslovujeme občany naší městské čás-
ti, kteří mají k Újezdu vztah a rádi by 
se podíleli na  zapisování informací 
o  životě v  městské části do  kroniky 
městské části Praha-Újezd. 

Kronikář musí být bezúhonným obča-
nem, měl by mít základní znalosti práce 
s  PC, neboť kronika  je zpracovávána 
v  elektronické podobě. Zájemce by měl 
mít dobrou znalost češtiny a  pravopisu, 
mít znalost místních poměrů a všeobecný 
přehled a  samozřejmě by se měl zajímat 
o veškeré dění v naší městské části i okolí. 
Práce kronikáře je spojená s finanční od-
měnou formou dohody o provedení práce. 

Písemné nabídky obsahující struč-
ný životopis prosím zasílejte na adre-
su: Městská část Praha-Újezd, Kate-
řinské náměstí 465/1, 149  00 Praha 
4, a to do konce března 2023.
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I nadále bychom chtěli v této rubrice pokračovat, proto vás prosíme o zapůjčení vašich historických fotografií  Újezdu  nebo 
Kateřinek. Děkujeme. Redakční rada (e-mail: info@praha-ujezd.cz; tel: 272 690 692)

Tak šel čas…
V dnešním čísle zpravodaje pokračujeme v představování míst z naší městské části,  
která v posledních letech doznala velkých změn.

Kateřinky, ulice Formanská – 2004

Kateřinky, ulice Formanská – 2023

Újezd, ulice Nad Statkem – 2010

Újezd, ulice Nad Statkem – 2023

Kateřinky, úprava terénu u ulice Formanská – 2008

Kateřinky, úprava terénu u ulice Formanská – 2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požadujeme 
Občanství České republiky, věk starší 18 let, bezúhonnost, středoškolské vzdělání zakončené maturitou, fyzická, osobnostní a zdravotní způsobilost. 
 
Co Vám můžeme nabídnout 
 Perspektivní a zajímavou práci s možností kariérního růstu 
 Po ukončení Základní odborné přípravy ve vzdělávacím zařízení Policie ČR - služební příjem ve výši 39.360,- Kč (hrubého) 
 Další růst služebního příjmu se odvíjí od zařazení policisty ke konkrétnímu útvaru policie 
 Náborový příspěvek ve výši 150 000,- Kč po zkušební době 6 měsíců 
 
Benefity 
o Bezplatné ubytování pro mimopražské aktuálně po dobu 20 let 
o Bezplatnou služební výstroj a výzbroj 
o 6 týdnů dovolené 
o Příspěvek na stravování 
o Příspěvek na penzijní pojištění 
o Náhrady cestovních výdajů 
o Možnost dalšího rozvoje a vzdělávání 
o Odchodné (po 6 letech služby) a výsluhový příspěvek (po uplynutí nejméně 15 let služebního poměru) 
o Ozdravné pobyty (po uplynutí nejméně 15 let služebního poměru) 

 
                                                           

      @POLICIECZ                  KRPA.NABOR@PCR.CZ                 703 823 840 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

hledá nové kolegy a kolegyně 
 

na místní oddělení, oddělení hlídkové služby a dopravní inspektorát
Obvodního ředitelství policie Praha IV 
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ 
AKCE NA I. POLOLETÍ ROKU 2023

Neděle 19. března
Vynášení Morany 
Symbolické rozloučení se zimou a vítání jara 
pořádá městská část již od roku 2012. Letos 
vyjde průvod v 14.00 hodin od hasičské zbroj-
nice v ulici Nad Statkem a půjde k brodu přes 
Botič, kde bude Morana zapálena a vhozena 
do vody. 

Středa 5. dubna
Vítání občánků 
Starosta přivítá naše nejmenší spoluobčánky 
v 14.00 hodin v zasedací místnosti v budově 
hasičské zbrojnice v ulici Nad Statkem. 

Pozvánky na tuto společenskou akci obdr-
ží rodiče dětí narozených od  července 2022 
do  prosince 2022. Součástí setkání je i  vy-
stoupení dětí z mateřské nebo základní školy 
Formanská a  společné fotografování rodičů 
s miminkem profesionální fotografkou. Sada 
fotografií a poukázka v hodnotě 500 Kč na ná-
kup zboží v drogerii jsou dárky, které rodiče 
k příležitosti narození dítěte obdrží.

Středa 12. dubna
Setkání se seniory
Tato společenská akce probíhá již od  roku 
2007. Všem jubilantům slavícím v  I. čtvrt-
letí 2023 své 70., 75., 80., 85. a  každé další 

narozeniny přijde osobní pozvání na setkání 
se starostou a místostarostkou přímo do poš-
tovní schránky. Ti, kteří se setkání osobně zú-
častní, se mohou těšit na vystoupení dětí ze 
základní nebo mateřské školy, harmonikáře 
nebo na malé občerstvení spojené s předáním 
finanční částky ve výši 500 Kč. 

Neděle 30. dubna
Stavění májky a pálení čarodějnic 
Akce se bude konat tradičně poslední dubno-
vý den od 16.00 hodin na újezdském náměstí. 
Ve večerních hodinách bude zapálena hranice 
s čarodějnicí, a to u hasičské zbrojnice v ulici 

Nad Statkem. Pro děti bude připraven pro-
gram a součástí akce bude i soutěž o nejhezčí 
čarodějnici.

Čtvrtek 25. května
Jarní výlet pro seniory  
Senioři navštíví ve  čtvrtek 25. května hrad 
Zvíkov a město Milevsko, ve kterém je mož-
nost vidět například nejstarší klášter v jižních 
Čechách nebo milevské maškary. 

Sobota 27. května
Kácení májky s májovou veselicí
Tradičně, vždy poslední sobotu v květnu, po-
řádáme Májovou veselici spojenou s pokáce-
ním a  dražbou májky. Od  13.00 hodin bude 
v areálu hasičské zbrojnice připraven program 

pro děti i dospělé. Vystoupí skupiny Fat Cat, 
AD/DC Tribute, Loco Mosquito a  Horváth 
Band. Děti se mohou těšit na  rytířskou po-
hádku, soutěže a hry.

Sobota 10. června
Dětské rybářské závody 
Na  Návesním rybníku proběhnou 
od 10.00 hodin dětské rybářské závody v lo-
vu ryb na udici. 

Pátek 23. června
Dětský den
Oslava svátku dětí se bude konat od  14.00 
hodin v areálu hasičské zbrojnice v ulici Nad 
Statkem. Pro děti budou připraveny hry 
a soutěže, malé občerstvení a drobný dárek.

Sobota 24. června
Sportovní den SK Újezd 
Městská část pořádá v areálu hasičské zbroj-
nice v ulici Nad Statkem sportovní den. Jeho 
součástí bude nohejbalový turnaj, tenisový 
turnaj, dětské běžecké závody a neckyáda.

Vážení spoluobčané,
městská část chystá v jarních a letních měsících tradiční kulturní a sportovní akce, na které se 

všichni moc těšíme. 
Vzhledem k tomu, že akce mohou být průběžně aktualizovány nebo doplňovány, doporučujeme 

sledovat naše webové stránky www.praha-ujezd.cz, facebook městské části nebo si zaregistrovat 
mobilní aplikaci MUNIPOLIS, kde naleznete vždy aktuální informace o tom, zda se konkrétní akce 
bude konat. Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu
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ČERTOVSKÝ REJ
V pondělí 5. prosince 2022 připravila měst-
ská část ve  spolupráci s  místním sborem 
dobrovolných hasičů již tradiční čertovský 
rej spojený s mikulášskou nadílkou.  Nově se 

akce konala v prostoru u hasičské zbrojnice. 
Peklo s čerty bylo opravdu strašidelné a Lu-
cifer ze své knihy hříchů některým dětem 
přečetl o  jejich zlobení a napomenul je. Vše 
pak napravil Mikuláš, který dětem za hezkou 
písničku nebo básničku rozdal dárky. 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH 
STROMŮ NA NÁMĚSTÍ 
V ÚJEZDĚ A KATEŘINKÁCH
O  prvním adventním víkendu se v  naší 
městské části rozsvítily dva vánoční stro-
my. V  sobotu jsme se sešli v  Újezdě, kde 

probíhala soutěž o nejlepší vánočku a nej-
hezčí vánoční perníkovou chaloupku. Děti 
z mateřské a základní školy Formanská si 
připravily program plný krásných koled 
a vánočních písniček. Po rozsvícení stromu 
přítomní účastníci vybrali nejchutnější vá-
nočku a začala dražba perníkových chalou-
pek. Všechny chaloupky byly velice krásné. 
Vybrala se částka ve výši 14 000 Kč, která 
putovala ve  prospěch dětského domova 
v Kašperských Horách. Všem moc děkuje-
me. 

V neděli se rozzářil vánoční strom v Ka-
teřinkách. Hasiči připravili malé občerst-
vení, kde nechyběl tradiční svařák. Děti 
z  mateřské školky Vodnická si připravily 
krásné koledy. I zde byla skvělá předvánoč-
ní nálad

KONCERT MOBILNÍ ZVONOHRY 
Ve  čtvrtek 15. prosince 2022 jsme na  Ka-
teřinském náměstí přivítali Pražskou mo-

bilní zvonohru. Ta se skládá z  57 zvonů 
symbolizujících soudržnost jednotlivých 
pražských městských částí. Od 18.00 hodin 
se přítomní mohli zaposlouchat do skladeb 
v podání carillonera Radka Rejška. Občer-
stvení k zahřátí připravil místní sbor dob-
rovolných hasičů.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Na Nový rok večer jsme se v hojném počtu 
sešli v areálu hasičské zbrojnice, abychom 
si ještě jednou popřáli hezký rok 2023. 
Dobrou náladu podpořili i naši hasiči, kte-
ří připravili malé občerstvení. Osvědčený 
moderátor pan Votava vybral příjemnou 
hudbu a po celý čas nás provázel i slovem. 
Krátce po 18.00 hodině hasiči odpálili při-
pravený ohňostroj. Všem dospělým i  dě-
tem se to moc líbilo a hasiče odměnili vel-
kým potleskem.

MASOPUST
Již 5. rokem pořádáme újezdský masopust-
ní průvod. Ten letošní vyšel v  sobotu 25. 
února v  10.00 hodin z  ulice Studánková 
směrem k hasičské zbrojnici, kde byly v od-
poledních hodinách připraveny vepřové 
hody a  večer masopustní zábava.  Na  tra-
se průvodu někteří obyvatelé otevřeli do-
my a připravili pro účastníky občerstvení, 
za což velmi děkujeme. 

Stalo se  u  nás 

Garážový výprodej 
Příležitost  

vyprázdnit skříně  
a potlachat se sousedy

Zveme vás v sobotu 20. května 
2023 na garážový výprodej 

do ulic Vodnická, Krajanská, 
Na Křtině a Štítová. 

Není to jen příležitost něco 
nepotřebného prodat nebo si 

zakoupit věc, kterou jiný nepotřebuje, 
ale vám se hodí. Jde hlavně o to, aby 
se setkali sousedé a pohovořili spolu, 
něco dobrého snědli nebo popili, což 

ke garážovému výprodeji patří. 
Nápad na realizaci této akce vznikl 

díky obyvatelům ulice Vodnická 
a městská část velmi ráda poskytne 

součinnost.
Jana Draštíková, místostarostka



LIKVIDACE ODPADŮ
Sběrné dvory hl. m. Prahy
Ve sběrných dvorech mohou občané s trvalým pobytem v Praze 
odevzdat v  podstatě jakýkoliv odpad kromě směsného v  množ-
ství obvyklém z  domácnosti (stavební odpad pouze 1 m3 mě-
síčně). Všechny druhy odpadu, kromě pneumatik, lze odevzdat 
zdarma. Nejbližší sběrný dvůr je u  stanice metra Opatov, 
ulice Bartůňkova 711, Praha 4 – Chodov. Seznam všech sběr-
ných dvorů včetně kontaktních údajů naleznete na portálu život-
ního prostředí hlavního města Prahy (https://portalzp.praha.eu),  
v  sekci odpady nebo na  webových stránkách městské části  
www.praha-ujezd.cz v sekci Úřad – odpady.

Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů v I. pololetí 2023
Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z  do-
mácností, nikoliv pro odpad z živnosti. Do VOK patří např. starý 
nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, 
umyvadla, WC mísy apod. Do VOK se nesmí odkládat chladničky, 
televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebez-
pečné odpady a ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu 
(papír, plasty, sklo, nápojové kartony). Upozorňujeme na skuteč-
nost, že VOK budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin a po celou 
dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude dbát na  to, 
aby byla maximálně využita jejich kapacita.

Kontejnery budou přistaveny:
Pátek 14. dubna 2023 od 16.00 do 20.00 hodin
– křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
– ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
– Formanská u Návesního rybníku
– ulice Na Vojtěšce
 
Pátek 19. května 2023 od 16.00 do 20.00 hodin
– křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
– ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
– Formanská u Návesního rybníku
– ulice Na Vojtěšce
 
Pátek 16. června 2023 od 16.00 do 20.00 hodin
– křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
– ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
– Formanská u Návesního rybníku
 

Přistavení kontejnerů  
na bioodpad v I. pololetí 2023
Kontejnery s obsluhou budou přistaveny na dobu 3 hodin a odpad je 
možno přivézt pouze v době jejich přistavení. Po celou dobu přista-
vení je u nich přítomna obsluha, která zabezpečuje čistotu sběru.

Mezi bioodpad patří: větve, listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, ze-
leniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní 
štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé ole-
je, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých 
zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné 
odpady.
Kontejnery budou přistaveny:
Sobota 22. dubna 2023 od 13.00 do 16.00 hodin
– Formanská u Návesního rybníku
– ulice Na Vojtěšce
– křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
– ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296

Sobota 20. května 2023 od 13.00 do 16.00 hodin
– Formanská u Návesního rybníku
– ulice Na Vojtěšce
– ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296

BIOpopelnice
Praha v roce 2022 rozšířila služby v oblasti sběru bioodpadu o ce-
loměstský nádobový svoz rostlinného bioodpadu. Služba sběru, 
svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých nádobách je 
pro vlastníky nemovitostí (plátce poplatku), kteří mají k nemovi-
tosti přes Prohlášení plátce poplatku hlášenou nádobu na směsný 
komunální odpad, bezplatná. 

Vlastník objektu – plátce poplatku může požádat o novou ná-
dobu na stránce https://bioodpad.praha.eu/ 

Bezplatnost nádoby na bioodpad není bezmezná. V případě, že 
bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpověd-
nost nese vlastník a  na  jeho náklady bude znečištěný bioodpad 
odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Pokud by se problém 
opakoval, může mu být nádoba i odebrána. 

NOVĚ – místo zpětného  
odběru elektrozařízení 
V  rámci zpětného odběru odpadních elektrozařízení od  koneč-
ných uživatelů (občanů městské části Praha-Újezd) bude v pravi-
delných termínech přistavován vůz společnosti Elektrowin, a. s., 
který bude připraven odebírat elektrozařízení, jako jsou 
např. chladničky, pračky, sporáky, myčky, kotle, bojlery, 
mikrovlnné trouby, vysavače, televize, počítače, zářivky 
a žárovky. Vůz bude přistaven jednou za měsíc, a to každé třetí 
úterý v měsíci od 17.00 hodin do 18.30 hodin takto:
– Kateřinky – křižovatka ulic U Pramene a Proutěná 

– každé třetí úterý v sudém měsíci od 17.00 hodin 
do 18.30 hodin, tzn. 21. 2., 18. 4., 20. 6., 15. 8., 17. 10. 
a 19. 12. 2023

– Újezd – parkoviště v ulici Na Vojtěšce – každé třetí úterý 
v lichém měsíci od 17.00 hodin do 18.30 hodin,  
tzn. 17. 1., 21. 3., 16. 5., 18. 7., 19. 9. a 21. 11. 2023

 

Sběr nebezpečných odpadů 
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů 
mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla bezplatně ode-
vzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: roz-
pouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářiv-
ky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (včetně potravinářské-
ho), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, čisticí prostředky, 
léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné odpady musí 
být předávány v pevně uzavřených nádobách.
Svozové vozidlo bude v roce 2023 přistaveno v Újezdě na uli-
ci Formanská u č. p. 3 (újezdské náměstí) a v Kateřinkách 
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na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině v následujících ter-
mínech:
– úterý 23. května v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin 

a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30 hodin
– sobota 5. srpna v Újezdu v době od 11.40 do 12.00 hodin 

a v Kateřinkách v době od 12.10 do 12.30 hodin
– úterý 10. října v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin 

a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30 hodin

Nádoby na sběr  
potravinářských olejů 
Prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané v domác-
nosti lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit. Stačí 
je slít do  obyčejné PET lahve a  odnést do  některé z  označených 
olejových popelnic. Je to snadné a navíc užitečné. Pomáháte tak 
nejen předcházet ucpání odpadního potrubí, ale zároveň šetříte 
přírodní zdroje a podílíte se na snižování emisí CO2.

Jak na  to? Do  olejových popelnic můžete třídit všechny ku-
chyňské oleje a tuky – z konzerv, z marinád, salátových zálivek, 
nakládané zeleniny či sýrů a samozřejmě ze smažení. Stejně tak 
sem patří také máslo, sádlo nebo výpek z masa. To vše může ještě 
dobře posloužit, a přitom vám neucpat odpady.

Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli PET lahve, kte-
rou jste zvyklí třídit. Plnou a dobře uzavřenou lahev pak odneste 
do označeného kontejneru na třídění oleje. 

A co se stane s vytříděným olejem dál? Vyčištěný a recyklo-
vaný olej se opět stává hodnotnou surovinou, například pro vý-
robu biopaliv pro letadla. Díky tomu, že olej recyklujeme, snižuje 
se potřeba pěstovat olejniny pro průmyslové účely – jeden olej je 
zkrátka použit dvakrát. Zabraňujete ale také ucpání potrubí u vás 

doma i ve veřejné kanalizační síti. V neposlední řadě tímto proce-
sem dochází k úsporám CO2.

Na jakých stanovištích jsou v současné době nádoby umís-
těny?
Proutěná 408/17
Proutěná 417/35
Pastevců 483/25
Josefa Bíbrdlíka 91
Nad Statkem 177/1

R E V I Z E  K A T A S T R U

N E M O V I T O S T Í

Máte nezapsanou stavbu č i
př ístavbu na svém pozemku?

Nabízím služby od zaměření po zápis
stavby do katastru nemovitostí .

Úředně oprávněný zeměměř ický inženýr
Znalec z oboru geodézie a kartofgrafie

Ing. Pavel Síbr

tel: +420 603 549 190
email: sibr.gk@iol.czVíte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává 

velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály 
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci 
 při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

•  Využijte mobilních sběrných míst 
– informujte se na obecních úřadech

•  Další možnosti pro odevzdání 
naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte 
vysloužilé elektrospotřebiče 
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

zdarma
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JJaarrnníí  zzáájjeezzdd  pprroo  sseenniioorryy    
ččttvvrrtteekk  2255..  kkvvěěttnnaa  22002233 

HHrraadd  ZZvvííkkoovv  aa  kklláášštteerr  MMiilleevvsskkoo  

 

OOddjjeezzdd::  
úújjeezzddsskkéé  nnáámměěssttíí  vv  77..5500  hhooddiinn  
KKaatteeřřiinnsskkéé  nnáámměěssttíí  vv  88..0000  hhooddiinn  

PPrrooggrraamm::    
 Zvíkov - prohlídka hradu 
 Oběd 
 Milevsko – individuální prohlídka kláštera  

CCeennaa  zzáájjeezzdduu::  115500  KKčč  
V ceně zájezdu je zahrnuta autobusová doprava a vstupné do hradu 
Zvíkov. 

Zájemci o zájezd se mohou hlásit na Úřadu městské části Praha-
Újezd, Kateřinské náměstí 465, tel. 272 690 692 nebo 739 202 883, a 
to nejpozději do středu 17. května 2023. 

Zároveň s přihlášením vás žádáme o úhradu ceny zájezdu. 


