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AKTUALITY  
 

NEJEN Z DĚNÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI (1. 7. 2022) 
 
 

Vážení občané, sousedé, zasíláme několik informací a aktualit. 
 

POVODNĚ PODRUHÉ 
Během sobotního večera (25. 6.) a nedělního rána se Botič po povodni vrátil do svého 
koryta, moc dlouho tam však, bohužel, nevydržel. Tentokrát v noci (z 29. 6. na 30. 6.) 
jsme si s hasiči vše zopakovali. Ač se zprvu nezdálo, že průtok a výška hladiny 
dosáhne sobotních hodnot, šlo to pak velmi rychle a při kulminaci jsme se dostali 
dokonce nad ně. Vše se naštěstí i tentokrát obešlo bez větších škod, odnesly to pouze 
některé lávky a pak také (naštěstí jen krátkodobě) nervy z probíhajícího aktuálního 
vývoje. Ale vše dobře dopadlo, lávky opravíme. Na základě těchto událostí se 
omlouvám, že jsem musel řešení některých potřeb občanů trochu posunout a 
současně moc díky Vám za pochopení a Botiči za to, že zas nějakou dobu zůstane 
tam, kde je… 
 

KRÁTCE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA (28.6.) 
 byl schválen tzv. „závěrečný účet“ městské části za rok 2021 – jedná se o 

rutinní, každoročně se opakující proces, související s hospodařením, 
podrobnosti jsou k dispozici na stránkách Křeslic; 
 

 zaslali jsme připomínky k tzv. „Metropolitnímu (chcete-li územnímu) plánu“, což 
je dokument, který na celém území Prahy určuje, k jakému účelu je a bude 
pražské území a jeho plochy v budoucnu určeno. V případě Křeslic se držíme 
schválené koncepce z roku 2010; 
 

 schválena byla výstavba dvou rodinných domečků v horní části Křeslic, které 
rozumným způsobem přirozeně „zapadnou“ do rázu krajiny i okolí. 
 

 byly podány informace o krocích proti výstavbě, resp. proti zvýšení stožárů 
velmi vysokého napětí (odeslání závazného nesouhlasného stanoviska ke 
kácení stromů na katastru Křeslic). 

 
Podrobnosti a zápis z jednání najdete na internetových stránkách Křeslic. 

 

 

     Přeji krásný a pohodový víkend i nadcházející volné sváteční dny, a pokud začínáte 
dovolenou, tak ať je velmi dlouhá   
 
            Tomáš Párys 
                                                místostarosta, pověřen řízením  

             Městské části Praha, Křeslice 
V Praze, Křeslicích 1. 7. 2022 


