
Oblast Problém Odbor Komentář

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Postavit tramvajovou trať do Bohnic Odbor dopravy
V současné době není předmětem projednávání. Případná realizace závisí na rozhodnutí 

samosprávy.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Podpořit prodloužení Blanky na sever tunelem v 

Holešovickách

Odbor dopravy

Dlouhodobě podporováno jako priorita jak ze strany města, tek ze strany MČ Praha 8

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Zrušit oranžovou parkovací zónu v Křižíkově ulici 

(oranžová zóna je pro stání do doby 2 hodin)

Odbor dopravy Radní Ing. Šašek podal v říjnu 2016 požadavek na magistrát hl. m. Prahy. Nyní projektant 

musí zpracovat projekt. Každá změna zón placeného stání musí být schválena Radou hl. 

m. Praha.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Vybudovat chodník od autobusové zastávky 

Vozovna Kobylisy až po ulici k Ládví (podél Ústecké 

ulice)

Odbor dopravy Záměr je předmětem jednání, souvisejících s opravou - rekonstrukcí Ústecké, která je 

však nadřazenou komunikační sítí ve správě Odboru dopravních agend magistrátu hl. m. 

Prahy.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Zřídit modré parkovací zóny pouze pro rezidenty Odbor dopravy
Koncepce zón placeného stání je schválena Nařízením Rady hl. m. Praha č. 7/2016 Sb. O 

Změnu by musela žádat samospráva.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Oprava zámkové dlažby v okolí metra Křižíkova Odbor dopravy

Je v kompetenci technické správy komunikací hl. m. Prahy.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Nepodporovat jižní variantu serverního okruhu Prahy Odbor dopravy

Případná podpora závisí na rozhodnutí samosprávy.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Zákaz parkování aut na chodníku v ulici Trojská 

(mezi ulicemi Hercovka a Nad Trojou)

Odbor dopravy
Optimalizace parkování v Trojské je řešena v rámci projektové přípravy pro rekonstrukci 

komunikace.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Zřídit přechod u zastávky Hercovka směr centrum Odbor dopravy
Je řešeno v rámci projektové přípravy na rekonstrukci Trojské s ohledem na zajištění 

bezpečnosti ve spolupráci s policií České republiky.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Zřídit kruhový objezd na křižovatce ulic Ústecká - 

Horňátecká

Odbor dopravy Je požadováno v rámci dlouhodobého záměru. Pan Moulis (zástupce vedoucího Odboru 

dopravy) nechal na technické správě komunikací hl. m. Prahy zadat zpracování studie na 

řešení celé této křižovatky.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Udělat ul. Uzavřenou jednosměrkou Odbor dopravy
Plánovaným omezením automobilové dopravy v ulici Trojská dojde i k omezení provozu v 

ulici Uzavřená. Jednosměrný provoz v ulici Uzavřená nebude realizován.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Nebudovat komunikaci "U sloupu" Odbor dopravy Nevybudováním komunikace U sloupu by byl znemožněn příjezd k některým stavebním 

pozemkům, jejichž dopravní obslužnost je dlouhodobě požadována, jako náhrada za 

možnost příjezdu z komunikace Na Dlážděnce.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Vybudovat chodník od pizzerie Giovanni k MKP 

Ládví

Odbor dopravy

Pěší vazby od pizzerie ke knihovně existují na obou stranách.

Podněty občanů z veřejného fóra 25. května 2016



Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Osadit?? Křižovatku u vozovny Kobylisy semaforem Odbor dopravy
Pan Moulis (zástupce vedoucího Odboru dopravy) nechal na technické správě komunikací 

hl. m. Prahy zadat zpracování studie na řešení celé této křižovatky.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Prověřit značení silnice Chybry - Zdiby Odbor dopravy Bylo by dobré upřesnit. Pokud se jedná o ulici Ústecká - řeší magistrát hlavního města 

Prahy Odbor dopravních agend. Pokud se jedná o ulici Pod Zámečkem, tato ulice je ve 

správě MČ Praha - Dolní Chabry. Neevidujeme zde žádný problém.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

V Trojské ulici umožnit parkování na chodníků v 

místech od budovy ČP 25 směrem k FÚ

Odbor dopravy
Optimalizace parkování v Trojské je řešena v rámci projektové přípravy pro rekonstrukci 

komunikace.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Zajistit zprůjezdnění jednosměrek pro cyklisty Odbor dopravy Realizace zprůjezdnění jednosměrek pro cyklisty závisí vždy na vícero faktorech, např. 

šířkové parametry vozovky, intenzita automobilové dopravy či dopravní režim v dané 

oblastí. Možnost zprůjezdnění jednosměrky pro cyklisty lze tedy posuzovat pouze v případě 

konkrétní ulice.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

V ulici uzavřená zvýraznit žlutě značku přechod pro 

chodce

Odbor dopravy
Osazení svislého dopravní značky IP6 na reflexním podkladu bude projednáno s dotčeným 

orgánem policie České republiky. Pokud to bude reálné, bude instalováno.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Upravit zóny placených stání dle návrhu předchozího 

vedení  Prahy 8

Odbor dopravy Veškeré změny zón placeného stání podléhají schválení Rady hl. m. Praha. Stávající 

koncepce zón placeného stání je odsouhlasena Nařízením Rady hl. m. Praha č. 7/2016 

Sb. Jednání o změně musí vést samospráva.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Rekonstrukce ulice Klapkova mezi zastávkami 

Kobylisy a Ke Stírce

Odbor dopravy

Není zatím plánováno. V kompetenci technické správy komunikací hl. m. Prahy.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

V Křižíkově ulici před kostelem sv. Cyrila a Metoděje 

odstranit zábradlí a zřídit přechod

Odbor dopravy
V tuto chvíli zábradlí odstraňováno nebude. Pěší vazby budou řešeny pouze v případě 

celkové rekonstrukce zmíněné komunikace. Rekonstrukce není nyní plánována. 

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Zřídit v Karlíně více modrých parkovacích zón oproti 

fialovým

Odbor dopravy
Veškeré změny zón placeného stání podléhají schválení Rady hl. m. Praha. Stávající 

koncepce zón placeného stání je odsouhlasena Nařízením Rady hl. m. Praha č. 7/2016 

Sb. Všechny případné změny musí být nejprve zpracovány projektantem a dále schváleny 

Radou hl. m. Praha. O změnu musí žádat samospráva.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Upravit nájezdy chodníků na bezbariérové Odbor dopravy

V rámci rekonstrukcí chodníků se nájezdy upravují.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Zajistit více parkovacích míst pro vozíčkáře v 

modrých zónách

Odbor dopravy

Je řešeno s projektantem zón placeného stání.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Vybudovat přechod před ZŠ Lyčkovo náměstí z ulice 

Pernerova a Šaldova

Odbor dopravy V současné době se o realizaci dalších přechodů pro chodce v této lokalitě neuvažuje. 

Nacházíme se zde v zóně s dopravním omezením 30km/h a v okolí ZŠ Lyčkovo náměstí je 

obytná zóna.

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Před ZŠ Lyčkovo náměstí zavést zákaz zastavení Odbor dopravy

Před vchod ZŠ Lyčkovo náměstí již vjezd aut není možný. 



Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

Vybudovat bezbariérový přístup k přívozu Holka Odbor dopravy
Magistrát hl. m. Prahy měl v plánu zpracovat studii proveditelnosti týkající se úprav 

přístupových cest k přívozům. 

Doprava, 

parkování, stav 

komunikací

havarijního stavu místních komunikací v Čimicích Odbor dopravy

V kompetenci technické správy komunikací hl. m. Praha.

Občan a úřad, 

informovanost, 

služby občanům

V časopise Osmička nepřipustit reklamu, která by 

mohla být urážlivá pro určitou skupinu občanů

Odbor kultury, 

sportu, mládeže a 

památkové péče

Raklama (i placená) v časopisu Osmička se řídí Kodexem redakční rady, který vylučuje 

zveřejňování neetických inzerátů (nebankovní půjčky, erotika apod.).

Občan a úřad, 

informovanost, 

služby občanům

Zlepšit distribuci časopisu Osmička Odbor kultury, 

sportu, mládeže a 

památkové péče

Časopis Osmička ditribuje společnost Česká distribuční. Jednotlivé roznášky pravidelně 

kontrolujeme a pracujeme s distributory na zlepšeních.

Občan a úřad, 

informovanost, 

služby občanům

Zlepšit fungování informačního SMS kanálu 

(rozesílání SMS zpráv)

Odbor kancelář 

tajemníka
V současné době je vedle (SMS) infokanálu dostupná služba odběru novinek e-mailem, 

která byla oživena i na základě špatného fungování (SMS) infokanálu. Výhodou služby 

odběru novinek e-mailem oproti (SMS) infokanálu je jak cena – zasílání zpráv nevyvolává 

žádné finanční náklady jako zasílání SMS, tak informační záběr služby – denně lze zasílat 

komplexní přehled novinek a aktuálních informacích, a v neposlední řadě i způsob zasílání 

informací – vše je zasíláno v jedné přehledné zprávě, oproti SMS, kdy je třeba pro každé 

sdělení zaslat další SMS, což by mohlo být vnímáno spíše negativně, jako obtěžující prvek 

služby. Za nevýhodu odběru novinek e-mailem by mohlo být považováno to, že služba 

zasílání novinek e-mailem není natolik sofistikovaná, aby např. obyvatelům Karlína chodily 

zprávy, které se týkají jenom Karlína, pokud by o zprávy z jiných částí MČ neměly zájem. O 

dalším využití (SMS) infokanálu bude jednáno v dohledné době.

Rozvoj městské 

části, bydlení, 

podnikání, 

investice

Zapojit stávající aktivity na Rohanském ostrově do 

jeho plánované rekultivace (podpora rozvoje 

stávající dráhy na kola)

Odbor kultury, 

sportu, mládeže a 

památkové péče
Budeme jednat s projektanty na zachování stávajích drah na kola apod.

Rozvoj městské 

části, bydlení, 

podnikání, 

investice

Vybudovat kulturní multifunkční centrum v Libni Odbor kultury, 

sportu, mládeže a 

památkové péče

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče rozhodnutí Rady MČ či Zastupitelstva 

MČ pouze procesuje.

Rozvoj městské 

části, bydlení, 

podnikání, 

investice

Dokončit stavbu nové radnice Odbor územního 

rozvoje a výstavby
Stavba radnice v tuto chvíli stojí na právním problému, který vznikl za vlády minulé koalice. 

Běží několik typů sporů, z nichž nejzávažnějším je spor u určení vlastnictví (vlastníkem a 

investorem je buď Praha 8 nebo hl. m. Praha) a spor o platnost smlouvy o výstavbě budovy 

mezi Centrem Palmovka a Metrostavem. Do ukončení soudních sporů není možno ve 

stavbě pokračovat. Pro území Palmovky aktuálně připravujeme revitalizační projekt, jehož 

výsledkem by měly být jak okamžité změny, tak změny koncepční a dlouhodobé.



Rozvoj městské 

části, bydlení, 

podnikání, 

investice

Zamezit obsazení prostoru před Negrelliho 

viaduktem za účelem beach velejbalu

Odbor kultury, 

sportu, mládeže a 

památkové péče

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče rozhodnutí Rady MČ či Zastupitelstva 

MČ pouze procesuje.

Rozvoj městské 

části, bydlení, 

podnikání, 

investice

Vytvořit regulační plán pro zástavbu v Karlíně Odbor územního 

rozvoje a výstavby

Regulační plán podle současných zákonů je v Karlíně prakticky neprojednatelný. Vyžaduje 

totiž shodu VŠECH majitelů nemovitostí v území a to si lze jen těžko představit. Je možné 

se bavit o registrované architektonické studii, nicméně je třeba říct, že většina nyní 

realizovaných staveb v Karlíně má letité stavební povolení. Tj. studie v nejbližších letech 

nezabrání změnám, které místní trápí.

Rozvoj městské 

části, bydlení, 

podnikání, 

investice

Více zohlednit potřeby podnikatelů v zónách 

parkovacích stání

Odbor dopravy
Není specifikováno o jaké potřeby se jedná. Jedná-li se o ceny parkovacích oprávnění, ty 

jsou stanoveny Usnesením č. 244 Rady hl. m. Praha ze dne 9.2.2016. Jednání o změně 

musí vést samospráva. 

Rozvoj městské 

části, bydlení, 

podnikání, 

investice

Kultivace ulice K Ládví pro pěší a cyklisty Odbor dopravy

V současné době je zpracována projektová dokumentace.

Rozvoj městské 

části, bydlení, 

podnikání, 

investice

Rekonstrukce výtahů, podlah a výmalby Burešova 

(DPS)

Odbor správy 

majetku
Bude zařazeno do dlouhodobého plánu oprav.

Rozvoj městské 

části, bydlení, 

podnikání, 

investice

Kultivace oblasti Kotlaska Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

projektů

Není v kompetenci Odboru životního prostředí a speciálních projektů.

Sociální oblast, 

bezpečnost, 

zdraví obyvatel

Zkvalitnit prezentaci sociálních služeb (zastaralé 

weby a informační systém)

Odbor sociálních 

věcí
V současné době proběhla analýza sociálních služeb na MČ Praha 8, výstupem této 

analýzy je interaktivní mapa sociálních služeb , která bude zveřejněna a zpřístupněna na 

stránkách Odboru sociálních věcí do konce roku 2016. Současně proběhlo mapování.

Sociální oblast, 

bezpečnost, 

zdraví obyvatel

Zlepšit zdravotní obslužnost Odbor sociálních 

věcí

Regulace zdravotnické síťe spadá do pravomoci magistrátu hl. m. Praha. MČ Praha 8 má 

možnost pouze regulaci zdrav. sítě v zařízeních, která jsou v jejím vlastnictví (Poliklinika 

Mazurská).

Stůl mladých Zkvalitnit spolupráci mezi SŠ a ZŠ (např. exkurze, 

příprava na přechod ZŠ - SŠ)

Odbor školství
Na poradě s řediteli bude podnět předán do škol, k výchovným poradcům.

Stůl mladých Zabezpečení dlouhodobých investic před poničením 

(zaměřit se na údržbu, zamezit chátrání)

Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Podnět není jasně specifikován.

Školství, volný 

čas, sport, 

cestovní ruch

Výstavba víceúčelové haly (pro kolektivní olympijské 

sporty)

Odbor kultury, 

sportu, mládeže a 

památkové péče

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče rozhodnutí Rady MČ či Zastupitelstva 

MČ pouze procesuje.

Školství, volný 

čas, sport, 

cestovní ruch

Zachování vznikajících sportovních aktivit 

(cyklodráha) na Rohanském ostrově po jeho 

rekultivaci v návaznosti s cyklostezkou

Odbor kultury, 

sportu, mládeže a 

památkové péče

Budeme jednat s projektanty na zachování stávajích drah na kola apod.



Školství, volný 

čas, sport, 

cestovní ruch

Navýšení kapacit ve školských zařízeních v Karlíně Odbor školství
Nová třída MŠ U Sluncové, připravuje se rekonstrukce Pernerova a přístavba ZŠ Lyčkovo 

náměstí.

Školství, volný 

čas, sport, 

cestovní ruch

Možnost stravování pro alergiky ve školách a další 

dietní potřeby

Odbor školství

V tuto chvíli probíhá zmapování stavu.

Školství, volný 

čas, sport, 

cestovní ruch

Vybudování informačního systému (služby, kulturní 

akce, zdravotní péče a pomoc, nabídka spolupráce)

Odbor kancelář 

tajemníka Pokud pomineme klasická tištěná média (časopis Osmička, plakátovací plochy), pak jsou 

občané informování prostřednictvím oficiálních webových stránek (včetně RSS kanálu a 

odběru novinek e-mailem) nebo Facebooku MČ. SLUŽBY – web – oblast Občan –> Firmy 

a služby + funkční box v pravém sloupci úvodní strany webu. KULTURNÍ AKCE – web – 

aplikace Kalendář akcí (úvodní strana webu), oblast Akce MČ (úvodní strana webu), oblast 

Občan –> Kultura, vč. aktualit z kultury, seznam volnočasových a kulturních zařízení atd., + 

upoutávky na kulturní akce na Facebooku MČ a prostřednictvím odběru novinek e-mailem. 

ZDRAVOTNÍ PÉČE – web – oblast Občan –> Zdravotnictví a sociální péče – aktuality ze 

sociální oblasti a zdravotnictví (akce MČ z této oblasti jsou zveřejňovány i v hlavních 

aktualitách na úvodní straně webu a v Kalendáři akcí + Facebook a odběr novinek e-

mailem), seznam poskytovatelů sociálních služeb a organizací pro volný čas dětí a 

mládeže, seznam zdravotnických a sociálních zařízení a institucí. NABÍDKA 

SPOLUPRÁCE – řeší každý odbor individuálně, v rámci výzev k aktuálním akcím a 

projektům. Bude jim dán podnět zvážit trvalého umístění informací o možnostech 

spolupráce, pokud nějaké existují. Výzva ke spolupráci je nově představována také oblastí 

Zapojte se!, jejímž záměrem je informovat o všech možných projektech a aktivitách, které 

se nějakým způsobem týkají rozvoje MČ Praha 8, a na kterých se mohou nějakým 

způsobem podílet i občané. Výzva Zapojte se! byla v posledních prosincových dnech 

zveřejněna na úvodní straně webu v podobě banneru.

Školství, volný 

čas, sport, 

cestovní ruch

Zlepšit spolupráci s tělovýchovnými jednotami 

(zapojení dětí, finanční podpora)

Odbor kultury, 

sportu, mládeže a 

památkové péče

V tomto ohledu jsou každoročně vypisovány granty/dotace na podporu sportovních aktivit 

dětí, do kterých se mají možnost hlásit všechny kluby pracující s dětmi na Praze 8. Letos 

na návrh Komise pro grantovou politiku rozdělilo Zastupitelstvo MČ Praha 8 celkem 9 

miliónů Kč na podporu sportovních aktivit dětí.

Školství, volný 

čas, sport, 

cestovní ruch

Umístění soch ve veřejném prostoru (příležitost pro 

mladé umělce)

Odbor kultury, 

sportu, mládeže a 

památkové péče

V tomto ohledu funguje Komise pro kulturu a volný čas, kam lze jednotlivé návrhy na 

umisťování soch směřovat.

Školství, volný 

čas, sport, 

cestovní ruch

Vybudování stadionu pro fotbal Odbor kultury, 

sportu, mládeže a 

památkové péče

Fotbalové stadiony na území Prahy 8 již máme, a to v rámci sportovních klubů: TJ Slovan 

Bohnice, FK Sokol Libeň a FK Admira Praha.

Školství, volný 

čas, sport, 

cestovní ruch

Vytvoření koncepce školství pro Karlín Odbor školství

Uvažuje se o aktualizaci demografické studie z roku 2014 - se zaměřením na Karlín.

Školství, volný 

čas, sport, 

cestovní ruch

Uzavřít partnerství s městy v EU Odbor kultury, 

sportu, mládeže a 

památkové péče

Toto je dotaz na Odbor kanceláře tajemníka, konkrétně na Oddělení komunikace s 

veřejností, které toto má na starosti.



Životní prostředí Rozvoj Rohanského ostrova zapojením stávajících 

aktivit do rekultivace do budoucna, změnit Bike park 

na cyklopark

Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Podnět na Komisi pro územní rozvoj a památkovou péči.

Životní prostředí Sokolníky - revitalizace celé lokality (zeleň, 

chodníky), zanedbané obchodní centrum

Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Řeší se studie.

Životní prostředí Místo Casina Ládví (černá kostka) cukrárna nebo Odbor správy Budova není v majetku MČ Praha 8.

Životní prostředí Nezahušťovat sídliště další zástavbou, ale 

zachovávat zeleň a revitalizovat

Odbor územního 

rozvoje a výstavby

K tomuto tématu má minulé i současné vedení MČ shodný názor. Nesouhlasíme se 

zahušťováním výstavby na sídlištích, žádáme mj. změnu územního plánu na řadě míst 

sídlišť v Praze 8 z kategorie „obytná“ na „zeleň“. Radnice připravuje řadu revitalizací 

zelených ploch – mj. předprostor KD Krakov a okolí OC Ládví.

Životní prostředí Řešit hluk U rampy - Sokolníky Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

V kompetenci magistrátu hl. m. Prahy.

Životní prostředí zvýšit četnost úklidu psích exkrementů a navýšit 

počet odpadkových košů

Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Probíhá.

Životní prostředí Častější vyvážení tříděného odpadu (např. ulice 

Davídkova, Batličkova)

Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Řeší se s magistrátem hl. m. Praha a svozovou společností.

Životní prostředí Bezdomovci - IPODEC ul. Bešťákova (nepořádek x 

bezpečnost)

Odbor sociálních 

věcí

Odbor sociálních věcí provádí pravidelné depistáže, využívá mechanismů sociální práce a 

poradenství k zajištění azylového bydlení a sociální začleňování. Zajišťování bezpečnosti a 

pořádku není v kompetenci Odboru sociálních věcí. 

Životní prostředí Deratizace Ládví a okolí Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Již proběhlo.

Životní prostředí Nedostatečná zimní údržba chodníků Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Není specifikováno o jaké chodníky jde.

Životní prostředí Zajistit častější blokové čištění v Karlíně, snížení 

prašnosti

Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Je v kompetenci technocké správy komunikací hl. m. Prahy.

Životní prostředí Zavést zpět rozložitelné igelitové pytle na psí 

exkrementy

Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Není v plánu.

Životní prostředí Podpora odstranění azbestu ze škol a veřejných 

budov

Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Neřeší Odbor životního prostředí a speciálních projektů.

Životní prostředí Informovat občany o stavu rozhodování o výstavbě 

obří elektrické rozvodny v Čimicích

Odbor územního 

rozvoje a výstavby
I k této stavbě je Praha 8 zdrženlivá. Přímo v programovém prohlášení má MČ nesouhlas 

s výstavbou energetického zdroje u trafostanice, zdrženlivá je i k rozšíření samotné 

trafostanice, protože by přerušila poměrně důležitou ulici K Ládví.



Životní prostředí Zavést sběr pneumatik Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Probíhá ve sběrných dvorech.

Životní prostředí Zachování ovocných stromů Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Probíhá.

Životní prostředí Vyřešení neudržovaného parku Okrouhlík Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Není ve správě Odbor životního prostředí a speciálních projektů.

Životní prostředí Zprovoznit a opravit mramorovou fontánu v Ládví Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Probíhá projekt revitalizace oblasti.

Životní prostředí Vypracovat základní strukturu druhů stromů vůči 

klimatu

Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Kompetence Ministerstva životního prostředí a výzkumného ústavu.

Životní prostředí Vykácet všechny ovocné stromy i na zahrádkách… Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Nelze.

Životní prostředí Odstranit dětské kolotoče, "lunapark" u Kauflandu - 

Močůvka

Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Pozemek je magistrátu hl. m. Prahy.

Životní prostředí Vysadit mandloně Odbor životního 

prostředí a 

speciálních 

Prověříme.


