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Slovo starosty ... 
Vážení občané dolnoměcholupští, 
tématem našeho mimořádného čísla Zpravodaje jsou 

odpady a hlavně naše tak zvaná „meziskládka“. Ta měla 
sloužit výhradně pro malopotřeby občanů Dolních 
Měcholup. Postupem času, a hlavně výstavbou 
kanalizací a následně komunikací, se stala lokalita 
meziskládky velmi snadno přístupnou pro široké a 
daleké okolí, které toho začalo ve značné míře 
zneužívat. Skládka se stala nekontrolovatelnou, stalo se 
to, co se stát asi muselo: Přijela kontrola z odboru 
životního prostředí magistrátního úřadu a nařídila 
s okamžitou platností naši skládku uzavřít.  

Místo současné skládky bude v krátké době uklizeno 
a proto je již v současné době zakázáno v tomto 
prostoru cokoli odkládat. 

Sběr velkoobjemového odpadu bude od měsíce září 
koncipován pravděpodobně stejným způsobem jako 
v okolních městských částech: v několika ulicích budou 
určena stanoviště pro kontejnery, kam budou 
v pravidelných intervalech přistavovány a po naplnění 
pravidelně odváženy. 

O vybraných místech a intervalech přistavování 
kontejnerů budete do konce měsíce září informováni 
Zpravodajem, vyvěšením na Úřední desce a na našem 
webu www.dolnimecholupy.cz. 

Vím, že tato skutečnost Vám přinese určité nesnáze, 
proto Vás prosím o trpělivost. V období, než začnou být 
kontejnery přistavovány, můžete odpad odvážet do  
Sběrného dvora v Praze 15 - Hostivaři v ulici Bruslařské 
nebo do Sběrného dvora Domeček . 

Rád využiji vydání mimořádného letního Zpravodaje, 
abych Vás stručně poinformoval o pokračující výstavbě 
kanalizace v naší městské části. 

Jak jste si jistě všimli, Kutnohorská ulice nebyla 
osazena semafory jak jsme avizovali. Odbor dopravy 
nás jako stavebníky donutil upravit projekt a dodavatel 
musel stávající příkop, kterým odtéká „kanalizace“ ze 
severu  Dolních Měcholup provizorně zatrubnit a z takto 
vzniklého pracovního prostoru pokládat kanalizační 
potrubí do okraje vozovky, což umožnilo provoz na 
Kutnohorské ulici pouze částečně odklonit a ne jeden 
jízdní pruh uzavřít, jak bylo naplánováno. Tímto naším 
konáním došlo k mírnému zdržení při výstavbě dešťové 
kanalizace. 

K dnešnímu dni lze říci, že v ulici Nad Vokolky je 
položena splašková kanalizace. Jakmile odstraníme 
nástrahy, které život při stavbě kanalizace přináší, 
v podobě položeného potrubí ve stopě kanalizace, ke 
kterému se nikdo nehlásí, bude uskutečněn protlak pod 
Kutnohorskou. Pak začne výstavba dešťové kanalizace 
v ulici Nad Vokolky, na kterou postupně napojíme další 
ulice Slavíkova v kterých je pokládána splašková 
kanalizace.  

Na stavbě 6A., což je stavba v okolí ulice Ke 
Slatinám byla již provedena kolaudace kanalizace a je 
možno se oficielně napojit. Pokládka kabelů PRE 
pokračuje podle plánu a proto již začínají práce na 
budování definitivních povrchů komunikací.  

Před prázdninami jsem Vám přál léto bez povodní, 
ale tak veliké horko jsem neměl na mysli, tak Vám přeji 
na ten zbytek léta, aby se to počasí umoudřilo. 

starosta 
Ing. Karel Hagel 
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