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O činnosti správní rady Nadace
pro rozvoj Městské části Praha 14

Dnes si dovolím navázat na poslední informaci o jednání správní rady Nadace pro rozvoj Městské části Praha 14. V lednovém čísle
jsem uvedl, že Správní rada uvolnila finanční prostředky na opravu a zprovoznění veřejných studní na území naší městské části.

V prvních měsících letošního roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele těchto prací. Zadání bylo specifikováno na základě
odborného posudku, který doporučil zlikvidovat tři studny, a to v Hostavicích v Novozámecké ulici, v parku Vidlák v Hostavicích a ve
Splavné ulici na Hutích. Tyto studny byly označeny za nefunkční, byly částečně zasypané a jejich obnova by si vyžádala neúměrně
vysoké finanční náklady. U ostatních studní byla navržena jejich oprava, vyčištění, vydezinfikování a někde umístění nových skruží a
vrchní desky a doplnění chybějících těles. Odborný posudek vypracovala společnost Eco-aqua-servis.

Vlastní výběrové řízení na dodavatele vyhrála společnost VODASERVIS, sdružení studnařů. Práce byly provedeny během jarních
měsíců a k předání díla došlo v červenci letošního roku. Oproti znaleckému posudku byla navíc opravena studna v Hostavicích v
Novozámecké ulici, která i přes menší vydatnost plní svou funkci. Opraveny byly tyto studny: v Kyjích u železniční zastávky, na Krčínově
náměstí, při Broumarské ulici, v zahradě u staré školy, na hřbitově, v parku v Jiráskově čtvrti, v Tálinské ulici, na Hutích v Borské ulici a
v Hostavicích v Pilské ulici, u křižovatky Vidlák x Novozámecká a již zmíněná studna v Novozámecké ulici.

Na zářijovém jednání správní rady byl odsouhlasen příspěvek na instalaci nového orientačního systému v naší městské části, určeného
jak pro motoristy, tak pro chodce. V první fázi budou označeny komunální cíle jako zdravotnická zařízení, lékárny, policie, úřad, střední
školy, některé ulice apod. Vlastní značení by mělo být nainstalováno během měsíce října a bude je, na základě výběrového řízení,
provádět společnost Pražské služby a.s. Dále správní rada odsouhlasila příspěvek na opravu dětského hřiště na Lehovci, a to včetně
doplnění o nové prvky.
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