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Informace pro občany – březen 2018 
 
PES  

Připomínáme, že do konce měsíce března je splatný poplatek ze psů. Jeden 
pes – 300,- Kč, každý další pes stejného majitele 600,- Kč. Důchodci po podepsání 
prohlášení 200,- Kč. Můžete zaplatit v úředních hodinách v kanceláři úřadu nebo 
bankou na účet 2000698399/0800 – číslo popisné a jméno.  

Upozornění pro majitele psů: dle platné vyhlášky hl. m. Prahy musí být pes 
čipován či tetován, zapsán v registru psů hl. m. Prahy a v intravilánu obce vždy 
na vodítku a vždy dostatečně ovládán svým majitelem.   
 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
 Jestliže nesvítí lampa v jakékoli části Lochkova, je možné závadu oznámit na 
dispečink PRE – 224 915 151 (hlásí se Lochkov, ulice a číslo lampy, nebo stačí 
nahlásit číslo domu, u kterého lampa nesvítí).  
 
UPOZORNĚNÍ  
Parkování v ulicích – obytná zóna. Opětovně upozorňujeme, že parkovat se smí jen 
na vybudovaných parkovacích místech (žlutá dlažba). Též znovu upozorňujeme na 
únik kapalin z vašich vozů. Žádáme vás o vyčištění těchto míst. 
 
PŘIPRAVOVANÉ AKCE PRO DĚTI 
10.3. –od 15.hod. v prostorách budovy u sportoviště – dětský karneval 
7.4. – od 14.hod. Lochkovské kolmo ve velkém parku. 
16.6.- od 13.hod. Lochkovské slavnosti – dětský den ve velkém parku.   
 
PŘIPRAVOVANÉ STAVEBNÍ AKCE 
Od 1.3. bude probíhat mezi naší MČ a Slivencem – optické rozšíření sítě Pragonet,  
od 1.3. bude probíhat výstavba kanalizace a komunikace v ulici Za Ovčínem. 
V nejbližší době, a to po výběrovém řízení bude provedena výměna povrchu ve FIT 
parku u fotbalového hřiště. 
Po výběrovém řízení bude pokračovat akce kompostéry pro občany MČ Lochkov. Ti 
co měli zájem, budou osloveni k vyzvednutí kompostérů.  
V letním období proběhne výstavba tréninkového fotbalového hřiště a tenisového 
hřiště v prostoru u sportoviště. 
 
Děkuji všem, kterým není okolí Vašeho bydliště lhostejné a snaží se nám pomáhat 
s údržbou a úklidem naší městské části.  
 
S pozdravem 
 
 
Eva Filipová 
 
V Praze dne 28.2.2018 
 


