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Slovo starosty ... 

 
Poslední zprávy z Kutnohorské. 
 
 Podle postupu prací při budování 

kanalizačních řadů a napojování kanalizačních 
přípojek lze říci, že práce postupují podle 
harmonogramu slíbeném dodavatelem. 

 Po složitých jednáních, která ještě stále 
probíhají je pravděpodobné, že po dokončení 
stavby kanalizace bude pokračovat generální 
oprava povrchu komunikace se snížením její 
nivelity, oprava chodníků a práce s tím spojené 
– přeložka veřejného osvětlení, přeložka plynu, 
výměna obrubníků za žulové, odvodnění 
chodníků atd. 

 V současné době  řeší dodavatel 
společně s investorem napojení těch 
nemovitostí, které mají více než jeden dešťový 
svod ke Kutnohorské bez možnosti připojení se 
na pozemku patřícímu k nemovitosti. O 
výsledku budete včas informováni v návaznosti 
s definitivními úpravami chodníků. 

 Postup prací umožní i dokončení stavby 
kanalizace v ulici Na Slavíkově směrem od 
Kutnohorské ulice. Nástup techniky do této 
ulice byl již v pondělí 16.8. s dokončením 
v měsíci září. Pokud to okolnosti dopravní 
propustnosti pro stavbu jinak nedovolí, bude 
využívána nová zádlažba komunikací, která 
bude  pokryta vrstvou písku, aby nedošlo 
k porušení nové dlažby. 

 Z důvodu neustálých průtahů ze strany 
obstaravatele územního rozhodnutí na zástavbu 
území  „prodloužení ulic“ U Výstavby, Na 
Slavíkově a Nad Vokolky už příliš nepočítáme 
s možností vstoupit do tohoto  území letos, ale 
snad i přes veškeré potíže docílíme alespoň 
vodoprávní rozhodnutí a stavební povolení na 
tyto pozemky, což umožní vstup do této 
lokality hned na začátku příštího roku. 

 Co se týká další investiční činnosti 
městské části, v současné době vrcholí práce na 
výměně střešní krytiny a oplechování staré 
budovy školy. Dokončují se  i práce na nově 
budovaném zázemí sportovního hřiště u školy.  

 
Proto Vás všechny zveme na slavnostní 

otevření tohoto zařízení, které jsme se snažili 
načasovat na termín 110. výročí založení 
školy v Dolních Měcholupech, což 
považujeme za důvod k  oslavě včetně 
malého občerstvení. 

 
 Tato oslava proběhne v neděli 
         5. září  od 14,00 hod. 
v prostorách sportoviště za účasti 

představitelů městské části, hlavního města 
Prahy a Prahy 15. 
   

starosta 
Ing. Karel Hagel 
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Jak se napojit na novou kanalizaci? 

Pro ty, kteří se budou napojovat na kanalizaci si 
dovolujeme opět otisknout ve Zpravodaji 
několik  potřebných rad. Ti, kteří se již napojili 
nám snad odpustí, že se opakujeme. 

Po výstavbě a následné kolaudaci veřejných 
řadů kanalizace je nutno  se na novou kanalizaci 
napojit. Co je proto třeba udělat? 

1. Objednat si zhotovení projektu vašeho 
napojení na kanalizaci a zajistit si 
stavební povolení. Většina projektantů je 
schopna toto obstarat najednou. 

2. Podle projektu si nechat zrealizovat 
nebo vlastními silami vybudovat novou 
kanalizační přípojku. Stará kanalizace 
bude během další výstavby zrušena, do 
té doby je nutno se přepojit na novou 
kanalizaci. 

3. Po zrealizování nové přípojky je potřeba 
požádat o kolaudaci. K tomu všemu je 
nutné zajištění projektové dokumentace 
na přípojku, dále obstarání všech 
souhlasů, potřebných ke stavebnímu 
povolení a následné vyřízení stavebního 
povolení. K žádosti o stavební povolení 
je třeba nahlásit zodpovědného člověka 
jako technický dozor nad stavbou, který 
vše zkontroluje před zásypem.

 

 Národní  program počítačové gramotnosti 
 
Ministerstvo informatiky ČR začalo v týdnu od 
2.8.2004 realizovat za podpory vybraných 
partnerů počítačové kurzy. Tyto dotované kurzy 
(účastník hradí pouze 100,- Kč) jsou určeny pro 
širokou veřejnost po celé ČR a budou probíhat 
od srpna do konce tohoto roku. Kurzy jsou 
celkem 3, všechny trvají 2 hodiny. Učí se zde: 

- úplné základy – kurz „Jak na počítač“ 
- práce s textovým editorem – kurz „Texty 

v počítači“ 
- práce s internetem a emailem, v podstatě 

jde o vyhledávání informací na portálu a 
založení emailové schránky – kurz 
„Internet a email“  

Účastníci se mohou na každý kurz přihlásit jen 
jednou. Hlásit se je možné několika způsoby: 

- telefonicky na bezplatné lince 800 800 
028 (pouze v pracovní dny od 8-17 hod.) 
nebo na klasické lince 221 503 460. 

- osobně na adrese Computer Help, 
Blanická 16, Praha 2 Vinohrady. 

- na internetu – na http: 
/nppg.computerhelp.cz/ - zde je mohou 
přihlásit jejich počítačově zdatnější 
známí. Více informací je rovněž možno 
získat na stránkách http: /www.micr.cz/
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