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Zprávy z Prahy 4

Po více než roce provizoria po krachu předcho-
zího subjektu, společnosti Rossy servise, a.s., 
která MČ Praha 4 dodávala služby v oblasti 
úklidu a péče o zeleň po dobu téměř 12 let, 
byl ve dvoukolovém výběrovém řízení řádně 
vysoutěžen nový subjekt jako dodavatel uvede-
ných služeb, a to společnost KOMWAG, a.s. 

„Dva měsíce od podepsání smlouvy lze působení 
nového subjektu zatím hodnotit více než kladně 
a MČ Praha 4 po přechodném období provizoria, 
kdy ne vše fungovalo na 100 %, věří, že tento 
stav přetrvá i do budoucna,“ zhodnotil dosavadní 
vývoj radní Prahy 4 pro dotační politiku a správu 
veřejných prostranství Jan Hušbauer (ANO 
2011). 
„Výrazný podíl na bezproblémovém přechodu 
na novou společnost mají správci dotčených 
oblastí z Odboru životního prostředí a dopra-
vy ÚMČ Praha 4, kteří se nad rámec svých 
povinností a pracovní doby intenzivně věnovali 
nastavení celého systému a kterým bych chtěl 
tímto jménem radnice i jménem svým poděko-
vat,“ doplnil radní Prahy 4 pro životní prostředí 

a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011).

nepořádek uklidí  
mobilní jednotka

Obsluha odpadkových košů i úklid veřejných 
ploch probíhají až na výjimky bez problémů, 
jednotlivé nepravidelnosti jsou operativně řeše-
ny s kontaktní osobou, která je ÚMČ Praha 4 ze 
strany dodavatele služeb neustále k dispozici. 
Zde je na místě říci, že podzimní větrné počasí 
často způsobí nepořádek u odpadkových košů 
a v jejich přilehlém okolí v situaci, kdy k větrné 
události došlo byť jen pár hodin před jejich 
pravidelným vývozem. 
„V takovém případě se občan může ideálně 
i s fotografií dotyčného místa obrátit přímo na 
odbor životního prostředí a mobilní úklidová 
jednotka nepořádek prioritně uklidí,“ dodává 
radní Hrdinka.

seče letos skončily
Údržba zeleně zatím funguje perfektně, včet-
ně sečí travnatých ploch, kdy byly ve všech 

pěti správcovských oblastech posekány ještě 
před termínem. Dodavatel služeb rovněž 
úžeji spolupracuje s místními zahradníky 
tak, aby se péče o zeleň posunula na vyšší 
kvalitativní úroveň, a to při respektování 
doposud nastavených trendů, jako je mozai-
ková seč, ponechání vyšší trávy pod stromy 
a podobně.
Do konce letošního roku již nebude prová-
děna další seč, neboť tráva ukončila inten-
zívní růst. Proběhne pouze podzimní sběr 
listí, popřípadě řezy živých plotů, a ve stavu 
připravenosti zůstává agenda zimního úklidu 
a údržby. Nový dodavatel je při zimní sněhové 
nadílce připraven ve spolupráci s Technickou 
správou komunikací hl. m. Praha operativně 
zasáhnout podle priorit pěších i silničních 
komunikací. 
„Věřím, že nově nastavená úroveň služeb 
v oblasti úklidu a péče o zeleň bude mít 
dlouhého trvání a občané ji dříve nebo 
později ocení,“ ukončuje optimisticky radní 
Tomáš Hrdinka. (red)

MČ Praha 4 má nového dodavatele  
služeb v oblasti úklidu a péče o zeleň

Upravené zelené plochy potěší oko i duši.

Zeptali jsme se za vás

Dobrý den,
v posledním čísle Tučňáka jsem zaznamenal, 
že jste se rozsáhle věnovali tématu parku na 
Pankráci. Vždycky tam bylo v sezóně spousta 
lidí, ale místo (krom sebe samotného, což není 
nic proti ničemu) nic extra nenabízelo. Jsem 
přesvědčen, že by obyvatelé Prahy 4 ocenili, 
kromě jiného, třeba griloviště.
Karel Kovář

Vážený pane Kováři,
plánovanou rozsáhlou revitalizaci parku Na 
Pankráci se MČ Praha 4 snaží od začátku 
uchopit komplexně, možnosti ukazují studie 
na platformě PinCity -https://praha4.pincity.
cz/projekty/74. Existence veřejného griloviště 
je rovněž zvažována, ale nesmí být v rozporu 
s celkovým konceptem rozvoje parku. 
V současnosti je velmi dobře fungující griloviště 

z litého betonu na břehu Vltavy v Braníku 
u posilovny na Pobřežní cestě a druhé do konce 
roku přibude v Hodkovičkách u hřiště u lesa při 
ulici Klánova.
Tomáš Hrdinka (ANO 2011), radní pro životní 
prostředí a místní Agendu 21


