
Zápis z on-line setkání zástupců SVJ v Malém háji a zástupců MČ 

Praha – Dolní Měcholupy dne 22. 1. 2021 

 

 

Přítomni:  

Za SVJ                                                     Za MČ 

Anna Zahradníčková   Jana Doláková 

Jindra Chajkinová    Jiří Jindřich 

Tomáš Novák    Martin Kembitzký 

Vladimír Študent    Vladimír Kuba 

Petr Tichý 

Vlastimil Hricišin 

Josef Volmut 

Patryk Olszewski 

 

Schůzka proběhla na základě dohody zúčastněných on-line (Webex) v čase 18-20 

hodin. 

 

Témata k řešení jsme nastínili tato: 

 

• Pořádek, odpad – způsob navýšení – kde, jak, druh, otázka zamykání 

kontejnerů, instalace kamer; řešení černých skládek; Informace pro 

obyvatele MH 

• Dopravní situace a parkování – priority a způsoby řešení; akce 3 m pro 

život 

• Kompetence a odpovědnost jednotlivých subjektů – MČ, Finep, SVJ; 

orientace pro občana, info na web 

• Nová zastávka autobusu Kardausova – informace, požadavek SVJ na 

výzvu pro majitele pozemku od MČ 

 

Po diskuzi k navrženým bodům, kterou jsme vedli téměř dvě hodiny, jsme dospěli 

k tomuto závěru. 

 

MČ: 

Provede rychlé místní šetření se zástupce Pražských služeb na možnost rozšíření 

stání pro tříděný odpad, ještě ověří možnost dalšího navýšení četnosti odvozu TO 

Zvýší kontrolu registrace psů 

Při otevření ulice Kardausova (aktuální info od Finep – ne dříve než v polovině roku, 

stavební úřad je ještě skeptičtější) nezapomenout podpořit bezpečnost, děti si zde 

nyní hrají 

Pošle: 

- tabulku s aktuálními termíny vývozu tříděného odpadu  

- pozvánku na VUR, kde se bude řešit MH 



- letáky na podporu správného parkování (akce 3 metry k životu)  

- mapky a informace pro SVJ 

Sběrný dvůr; info o třídění (jazykové mutace) – v elektronické podobě  

 

 

Důležité informace, které se týkají Malého háje bude sdílet na webu DM - 

https://www.dolnimecholupy.cz/category/maly-haj/ 

 

Připraví dopis pro Finep, ve kterém budeme společně žádat o: 

Místo na kontejnery - zvětšit hnízda (na základě dohody s panem Radkem z PS) 

Otevření otázky stání kontejnerů u nově stavěných budov F pro tříděný odpad 

budovy A 

Potvrzení počtu parkovací stání u H6 a 7  

Zlepšení kvality a údržby provizorních parkovišť, která byla přislíbena ponechat 

k dalšímu užívání 

Řešení instalace přístřešku na zastávce MHD v MH  

Doplnění cedulí na kontejnerová stání tam, kde chybí 

 

 

SVJ: 

Bude sdílet materiály, které bude dodávat MČ  

Bude dávat podněty MČ, které informace by bylo dobré sdílet na webových 

stránkách v záložce pro Malý háj 

Pomůže s osvětou a účastí na úklidu apod. 

Podpoří aktivity MČ, viz výše (přidá se k dopisu Finepu) 

 

Bude-li to možné, prosíme o pozvánku na členskou schůzi SVJ nebo její část pro 

zástupce MČ a strážníka. 

 

Při jednání s Finepem - aktivní zapojení se do řešení a diskuze (MČ, popř. zástupci 

SVJ) do nové koncepční fáze rozvoje Malého háje s developerem (především u 

řešení parkování a dopravní situace). 

Za MČ děkuji všem, kteří se schůzky zúčastnili a p. Tichému, p. Volmutovi a pí. 

Chajkinové za přislíbenou pomoc nad rámec práce v SVJ. 

 

 

 

 

V Praze dne 22. 1. 2020                                        Jana Doláková, místostarostka MČ 

 

 

https://www.dolnimecholupy.cz/category/maly-haj/

