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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Komplexní údržba komunikací v roce 2022
Datum  Seznam ulic
11. 4.  Hábova (plus odbočka k jeslím 
 a parkoviště), Heranova, Hostinského 
 (plus parkoviště a odbočka k MŠ), 
 NN 3448, Kálikova, Klukovická
 Šostakovičovo náměstí, Vackova 
 (plus 3 parkoviště), Vlachova 
 (Flöglova – Šostakovičovo nám.)

12. 4.  Flöglova, Chalabalova, Kociánova (část), 
 Kovářova (Lýskova – Vlachova)
 Kuncova, Líšnická (Vlachova – hřbitov),
 Lýskova (Chalabalova – Jeremiášova)
 NN 3444 (část), NN 3447 (část), 
 Vlachova (Kovářova – Flöglova)

13. 4. Horákova (bez slepého úseku plus
 parkoviště, Kettnerova, 
 Kovářova (Vlachova – slepý úsek), 
 Mládí (Kovářova – nám. Na Lužinách)

14. 4.  Fantova, NN 1798, Trávníčkova

19. 4.  Bellušova (bez parkovište u Chlupova
 – Archeologická), Holýšovská, 
 Chlupova, Neustupného, 
 NN 3452 (přední část parkoviště)

20. 4.  Archeologická (Mukařovského – 
 NN 3454), Archeologická (Bronzová – 
 konec), Bronzová, NN 3453 (parkoviště 
 u metra), NN 7269 (spojka Bronzová – 
 Zázvorkova), Sezemínská, U Jezera (plus
 2 parkoviště)

21. 4. Archeologická (Zázvorkova – konec) 
 Mohylová, (Píškova – slepý konec),
 Píškova, Zázvorkova 

22. 4.  Amforová, Brdičkova (bez parkoviště),
 Kolovečská (vč. parkovišť – mimo 
 2 parkovišť u Mukařovského), 
 Podpěrova 

 25. 4. Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova) 
 Böhmova, Modrá, NN 3091,
 Mohylová (Píškova – Archeologická),  
 Zvoncovitá 
  
 26. 4. Husníkova (včetně otočky – parkoviště)
 NN 1809 (část), NN 3468, NN 3469, 
 Ovčí hájek, Suchý vršek, V Hůrkách 
 (Pod Hranicí – Suchý vršek)
  
 27. 4.  Fingerova, Na Zlatě, Nušlova, Seydlerova,
 V Hůrkách (Suchý vršek – Petržílkova)

 28. 4. NN 4543 (část), Petržílkova 
 (bez křižovatky s ul. Pod Hranicí), 
 Volutová (plus parkoviště)

 29. 4.  Běhounkova, Blattného, Dominova, 
 Kodymova (bez spojky do ul. Pod 
 Hranicí), Mezi Školami, NN 4541 
 (plus poslední oddíl parkoviště)

   2.  5. Drimlova (Janského – slepý úsek), 
 Herčíkova, Janského (Červeňanského –
  Kurzova), NN 3456 (2 parkoviště 
 u ul. Janského)

   3.  5. Borovanského, Janského (Kurzova – 
 Prusíkova), Klausova, Kurzova, 
 Netouškova (pouze rameno do ul. 
 Klausova), Přecechtělova (Kurzova – 
 Janského)

    4.  5. Bašteckého (bez úseku kolem parku),
 Janského (Červeňanského – Prusíkova), 
 Pavrovského (plus 2 parkoviště), 
 Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova –
 Pavrovského)

   5.  5. Anny Rybníčkové (část), Karla Kryla, 
 Nad Dalejským údolím (část), Raichlova
 (bez dvou slepých úseků), Švejcarovo 
 náměstí

   6.  5. K Zahrádkám (Armády – č. p. 47), 
 Melodická (Symfonická – slepý úsek),
 Nová kolonie  (část), Operetní, 
 Smetáčkova (Pod Kulturním domem),
 Symfonická (Armády – Melodická)

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni 
přenosnými dopravními značkami, které budou vždy 
osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Je třeba 
zdůraznit, že tam, kde to situace umožňuje 
(zejména slepé úseky komunikací), budou umís-
těny přenosné dopravní značky IZ 8a, 8b „Zóna 
s dopravním omezením“, které vymezují rozsah 
platnosti zákazu stání pouze touto jedinou značkou 
umístěnou na začátku dotčeného úseku (IZ8a-B28) 
a stejně tak jediná značka (IZ8b-B28 konec) tento úsek 
ukončuje. Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech 
respektovat přenosné dopravní značky používané při 
blokovém čištění, budou pokutováni policií a zároveň 
budou jejich vozidla odtažena. Parkoviště, která 
mají povrchovou úpravu ze zatravňovacích 
panelů, se v rámci blokového čištění nečistí. 
Je možné na ně zaparkovat vozidla z ostatních 
komunikací. 

MĚSTSKÁ POLICIE

Mladí hasiči soutěží
Září loňského roku pro nás znamenalo začátek podzimní přípravy 
dětí a po roce konečně také závody. Po dlouhé době nečinnosti začala 
družstva mladých hasičů s trénováním, ale nebylo to vůbec jednodu-
ché. Děti se střídaly v nařízených karanténách a tak pro ně bylo velice 
těžké získat pro závody potřebnou kondici – útoky v Lipencích mladí 
hasiči trochu obrečeli, vůbec se nedařilo, ale s tím se po dlouhé pauze 
tak trochu počítalo. Na Zličínském dvojboji už družstvo starších oku-
povalo bednu a odvezlo si třetí místo, družstvo mladších hasičů má 
ještě rezervy, a tak skončilo na sedmém místě.

Na zimní dny se mladí hasiči uchýlili do tělocvičny v ZŠ Bronzová, 
kde pravidelně každý týden trénují uzlování, posilují, soutěží mezi se-
bou, hrají různé míčové hry. Hlavně se připravují na soutěž Zimní po-
hár v uzlování, tato soutěž proběhla letos 26. února. O výsledcích vás 
budeme informovat v příštím čísle STOPu. Koncem března už 

začneme trénovat u hasičárny, plánujeme také jednodenní výlet.
Více na Instagramu SDH Stodůlky. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Jaro u třebonických hasičů
Začíná jarní období a doufejme, že letos bude lepší než v uplynulém 
roce. Výbor Sboru dobrovolných hasičů Třebonice plánuje na jaro akce 
pro veřejnost a konečně po skoro dvou letech i květnové Memoriály 
pro soutěžní kolektivy dětí a dospělých. Vše záleží na tom, jak bude 
vypadat epidemiologická situace. Na první polovinu roku máme také 
naplánovanou Valnou hromadu členů SDH Třebonice. S dětmi pilně 
trénujeme uzly, protože první závody nás čekají už na konci února. 
Pak se konečně dostaneme na hřiště, kde začneme s jarní přípravou. 
Věřím, že už v příštím vydání STOPu konečně najdete i nějakou po-
zvánku na naši akci. Plánujeme jich dost, snad to letos vyjde.
        Za výbor SDH Třebonice Marta Horáková, starostka sboru

Svoz komunálního odpadu
Naše obvodní ředitelství úzce spolupracuje se zaměstnanci Pražských 
služeb, a.s., kteří mimo jiné zajišťují i svoz komunálního odpadu na 
Velké Ohradě. Svozové dny jsou v této konkrétní lokalitě vždy v pon-
dělí, středu a pátek, kdy zpravidla v době od 8.00 do 12.00 hod. v dů-
sledku této činnosti logicky dochází k manipulaci s nádobami na 
směsný i separovaný odpad. Žádáme proto všechny obyvatele sídliště, 
aby umožnili pracovníkům Pražských služeb řádný výkon práce a to 
tím, že v těchto dnech přeparkují svá vozidla takovým způsobem, 
který umožňuje průjezd nákladního sběrného automobilu a dále zá-

sadním způsobem neztěžuje vlastní nakládání kontejnerů. Strážníci 
z okrsku Velká Ohrada budou ve shora uvedených dnech při svozu 
odpadu přítomni a proti neukázněným řidičům nekompromisně za-
sáhnou. Z těchto důvodů předem upozorňujeme všechny spoluobčany, 
aby si vozidla přeparkovali a nebyli jako vždy rozhořčeni nad tím, že 
jsou jim následně ukládány vysoké blokové pokuty nebo dokonce do-
jde k odtažení jejich vozidla z neprůjezdného místa. Městská policie 
chápe složitou dopravní situaci na sídlišti, ale je bezpochyby 
v zájmu všech zachovat při parkování alespoň elementární slušnost 
a zdravý rozum. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

HASIČSKÉ OKÉNKO


