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Oblast/návrh opatření indikátor plnění odpovědnost

A. Prostor,kvalita života,identita s místem,ve kterém žijí

Prosazovat vybudování účinných protihlukových opatření, zejména v souvislosti 

s modernizací dálniceD11 na šetipruhové uspořádání ( podle požadavků MČ 

předaných ve vyjádření k této stavbě)

instalace protihlukových stěn s lomením v celé délce podél Horních 

Počernic až po plánovanou mimoúrovňovou křižovatku Beranka;  

instalace povrchu "tichý asfalt";  snížení rychlosti na úseku podél 

Horních Počernic; odpoplatnění dálničních úseků na katastru hl.m. 

Prahy; vybudování protihlukového valu v jihozápadní části D11 

navazující na SOKP

RMČ

Prověření dopravního režimu v intravilánu MČ a návrh jeho dopravního 

zklidnění.Hierarchizace veřejných komunikací a určení požadavků na jednotlivé 

typy dle významu.

Zpracování technické studie funkčního řešení dopravy v oblasti 

vymezené komunikacemi Náchodská, Božanovská a Ve Žlíbku RMČ

Zajištění projektové přípravy komunikace propojující MÚK Beranka s ulicí 

Náchodská v souběhu s dokumentací na MÚK Beranka

Zpracovaní projektová dokumentace
RMČ,OVÚR, OŽPD,OHSaI, 

MHMP OSI

Zajištění projektové přípravy komunikace propojující MÚK Beranka s ulicí Ve 

Žlíbku v souběhu s dokumentací na MÚK Beranka 

Zpracovaní projektová dokumentace RMČ,OVÚR, OŽPD,OHSaI, 

MHMP OSI

Prověřit možnost a dopady realizace alespoň částečné křižovatky na R10 s ul. 

Bystrá. 

Studie proveditelnosti, jednání s MV ČR
OŽPD

Prosadit zachování MÚK Chlumecká na R1 jako významné stavby pro napojení 

MČ Praha 20 na nadřazenou komunikační síť

zachování  MÚK Chlumecká na R1
OŽPD

Pro zajištění snížení dopravního zatížení a plynulosti dopravy :

aktualizace starých projektů na rekonstrukci komunikací

zabránit zrušení sjezdu Chlumecká

koncepční řešení dojízdných tras při uzavírkách mimo Horní Počernice

rekonstrukce ul. Hartenberská

prověřit možnost  alternativního přístupu do oblasti kolem ulice K Rybárně a okolí, alternativa ul. Brat. Veverkových (výstavba Maliňák)

Návrhy úkolů do Akčního plánu Strategického plánu na období 2015-16

NÁVRHY KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ/ÚKOLŮ  V OBLASTI DOPRAVY A STRATEGIE JEJICH ŘEŠENÍ

zrevidovat stávající studii dopravy s bližší specifikací vůle městské části a analýzou proveditelnosti některých lokalit

iniciovat  vznik pražsko-středočeského pracovního útvaru, týmu včetně zástupců MD ČR vybaveného potřebnými komptencemi k řešení problémů  

dopravy celoaglomeračního významu

prověřit možnost severozápadní propojky na Černý most a plánovanou spojnici s Vysočanskou radiálou

dálniční obchvat Prahy -SOK 511, regionální varianta/Pražská varianta

MÚK Beranka

D11 - odhlučnění 

dopravní režim v intravilánu - režimy dopravy

koncepce cyklodopravy + návaznost na nově budované komunikace a rozvojová území

Cílem navrhovaných problémů/úkolů v oblasti dopravy je prověřit  realizovatelnost, zaujmout stanovisko a v případě možné realizace 

dopravních opatření provést kroky k jejich uskutečnění
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sjezd z R10 na ul. Bystrá

zkapacitnění parkovacích míst - výstavba P+R u nádraží

komunikace Robotnice

připomínky k optimalizaci železniční trati Lysá n/L-Praha Vysočany



Prosadit odpoplatnění R10 v úseku MÚK Ve žlíbku -R1

jednání s MHMP,MD ČR, petice
RMČ,ZMČ 

Realizace rekonstrukce komunikací dle harmonogramu, v souvislosti s tím 

průběžně  řešit i opatření ke zvýšení bezpečnosti stávajících přechodů pro 

chodce,případně vybudování nových, rovněž tak opatření na zlepšení bezpečné 

cyklistické propustnosti daného území.

realizace rekonstrukcí ulic 2015  Na Staré silnici,Bártlova(podjezd ČD-

Kludských)Cirkusová (Střelečská-podchod pod tratí ČD);Tikovská; 

Mezilesí (Rožnovská-Vojická);Jívanská (Náchodská-

třebešovská);Božanovská (Náchodská-Vysokovská, Podůlší -K Palečku); 

Otovická (Jívanská-Chodovická); Běluňská (Chvalkovická-

Chodovická),;Sekeřická (Chvalkovická -Lipí); Češovská(Leštínská-

Kramolná), Náchodská-chodníky (Hartenberská-bystrá); Dobšická 

(Náchodská-Před drahou); Před drahou (Chodovická-Komárovská); 

Lukavecká (Náchodská-Otovická)Votuzská (Náchodská-Otovická); 

Hrdoňovická (úsek Náchodská-Otovická); Hermanická (Náchodská-

otovická); Plkovská (Otovická-trať ČD)                                                                       

2016 Třebešovská (Rožnovská-Chvalkovická a Lipí-Komárovská); oblast 

Svépravice severně od Božanovské v ulicích I.etapa (Chvalkovická, 

Dolská,Prachovská,Jeřická, Na Pozorce, Hřídelecká, V dílcích,Zájezdní, 

Podůlší, Všelipská, Zdoňovská);Mezilesí (Jívanská-Chvalkovická); 

Leštínská a Javornická;  Jívanská (Ratibořická-Javornická); chodník pod 

ZŠ Spojenců (z ulice Machovská do Božanovské); 

OMH,OHSaI,OŽPD

Prosazovat regulativní požadavky na standard a kvalitu veřejných prostorů a 

prostranství, zvláště u nově navrhovaných komunikací. Např. vztah stavební a 

uliční čáry, vizuální odclonění odpadového hospodářství, konceptuální řešení 

kiosků TI, mobiliář….

regulativní požadavky, aplikace Manuálu veřejného rpostoru MHMP

OHSaI,OMH,OŽPD

Znesnadnění či znemožnění tranzitu v obytných zónách. zpracovaní studie proveditelnosti OŽPD

Cyklotrasy – plošné konceptuální řešení, důraz na EuroVelo 4. Zlepšení 

cyklopropojení s okolím a  cyklopropustnosti intravilánu H. Počernic. Doplnění 

potřebného mobiliáře hlavně u objektů občanské vybavenosti (např. parkovací 

stojany). U cyklotras rozšiřování doprovodné izolační zeleně.

Koncepce cyklodopravy v MČ   a Akční plán naplňování koncepce 

cyklodopravy v MČ 

RMČ, cyklokoordinátor

Rozjednat realizaci náhradního převedení klánovické cyklostezky č. A 50 přes 

D11 ještě před zahájením realizace MÚK Beranka. Připravit, resp. zrealizovat 

zvětšení šířky této cyklostezky

studie proveditelnosti,odklon přes lávku D11
RMČ,cyklokoordinátor

V rámci projektové dokumentace Optimalizace železniční trati Lysá n.L. - Praha 

Vysočany" prosazovat prostup pod touto tratí. Podniknout kroky vedoucí k 

zajištění realizace prostupu pro chodce pod tratí v ul. Ve Žlíbku. Pro cyklisty 

ověřit a prosazovat mimoúrovňové překonání Pražského silničního okruhu, ul. 

Bystrá,  vybudování cyklolávky nad ul. Ve Žlíbka a další opatření.

projektová dokumentace

starostka, 

cyklokoordinátor,OŽPD, OVÚR

Zajistit koncepční řešení přednádražního prostoru všetně realizace Bike and 

Ride

vyřešení majetkoprávních vztahů a předání k řešení TSK
RMČ, OHSaI

Aktivní zapojení při projednávání Metropolitího plánu požadovat lepší integritu 

území na dopravní a technickou infrastrukturu vč. občanské vybavenosti

schválený MP

RMČ, OVÚR

Aktualizace návrhu na změnu v územním plánu v lokalitě Pod Berankou  změnu v územním plánu RMČ,ZMČ OVÚR



Realizaci odkanalizování lokality Ve Slavětíně ,ale již nevázat na "mrtvý" projekt 

A Energy.

zpracování projektové dokumentace OŽPD, MHMP OSI

Vybudování sběrače odpadních vod H2 zpracování projektové dokumentace OŽPD, MHMP OSI

Prosadit změny v územním plánu na vybudování ČOV místo Kompostárny  změnu v územním plánu RMČ, ZMČ,OVÚR

Prosazovat zpracování projektu a následné realizace zkapacitnění ČOV Čertousy jednání s PVS OŽPD

Důsledně požadovat odstranění negativních vlivů z provozu ČOV Čertousy 

(zápach)

realizace zastřešení OŽPD

 realizace VO v ulici Ke Xaverovu realizace VO RMČ,odbor majetku

realizace  chybějícího  VO v ulici Bystrá projektová dokumentace investora chodníku (VGP) RMČ,  TSK

realizace VO kolem ZŠ Spojenců z Machovské na Božanovskou po dorešení vlastnických vztahu zajištění projektové dokumentace RMČ, OHSaI

B. Životní prostředí - Zdravé,čisté a krásné Horní Počernice

Realizace záměru protihlukového valu severně od hradecké dálnice mezi 

ulicemi Božanovská a Ve Žlíbku.

zpracovaná studie, vyřešení majetkoprávních vztahů s vlastníky 

pozemků

OŽPD,OHSaI, OMH

Rozšíření počtu míst pro sběrné nádoby na tříděny odpad

projednání s MHMP, navýšení počtu sběrných míst s nádobami na 

tříděný odpad OŽPD

Výsadba nových stromů v ul. Otovická, Třebešovská realizace výsadby po dokončení rekostrukce komunikací OMH

Po vyřešení majetkových vztahů zajištění vypracování studie regenerace a 

revitalizace vodní plochy koupaliště zpracovaná studie OŽPD

Při plánování rozšíření parkoviště u vlakového nádraží navrhnout i doprovodnou 

zeleň zpracovaná projektová dokumentace OŽPD,OMH

Vyhodnocení potenciálu pro dosadbu a využití ploch zeleně u komunikací zpracovaný materiál OMH,OŽPD, urbanistka

Zajistit náhradní plochy  pro mezideponii pro potřeby místního hospodářství,  

nejlépe v okolí kompostárny. (V areálu po bývalé drůbežárně vedle Biofaktorů  

bude  v budoucnu realizována nová výstavba a prostor bude tedy trvale využit 

jiným způsobem.) vyřešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků u kompostárny OHSaI

D. Školství,vzdělávání a výchova-Škola ve městě a město ve škole 

Podpora aktivit typu "Lesní den" (vzdělávání dětí v přírodě) na MŠ a ZŠ finanční prostředky v rozpočtu MČ-projekt ZMČ koordinátorka PZMČ a MA21

Zajistit rozšíření hřiště pro MŠ Chodovická využívání nových ploch MŠ OHSaI

Ve spolupráci se školami zorganizovat v rámci dalšího vzdělávání  seminář pro 

pedagogy na téma ekologie,udržitelný rozvoj pro zjištění zájmu v rámci veřejného fóra zorganizovat kulatý stůl koordinátorka PZMČ a MA21

E. Zdravotnictví,sociální oblast-Respektování potřeb všech obyvatel

Podpora vzniku denního stacionáře pro seniory zřizovaného soukr.subjektem finanční prostředky v rozpočtu MČ-dotace RMČ, ZMČ,OSVŠ

F. Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch, turistika) - Přijďte k 

nám, nás to tu baví

Realizace víceúčelového přírodního parku v lokalitě mezi ul. 

Jizbická,Chodovická,Češovská,Markupova,Komárovská. Zajištění možnosti 

aktivit zejména pro věkovou kategorii 10-20 let

projektová dokumentace,stavební povolení,zajištění finančních 

prostředků pro realizaci OMH, OHSaI

Výstavba dostatečně velkého krytého sportoviště pro školy, sportovní oddíly  

MČ (tělocvična)
projektová dokumentace,stavební povolení,zajištění finančních 

prostředků pro realizaci RMČ, OHSaI

Vybudování BMX dráhy
Vytipování vhodných ploch zeleně

OMH,OŽPD ve spolupráci s 

komisí pro volný čas a sport

Zlepšení stavu městské infrastruktury



Instalace nové orientační cyklomapy Horních Počernic zejména na vstupech 

cyklostezek na území MČ, u vlakového nádraží, na Chvalech apod. Zlepšení 

orientace a také informovanosti návštěvníků o atraktivitě H. Počernic, možné 

obsluze v daném území. schválený rozpočet pro realizaci RMČ,cyklokoordinátor,OŽPD

Zpracování návrhů využití prostorů rekonstruované Stodoly schválený plán využití RMČ

Vybudování Inline dráhy vytipování místa pro realizaci inline dráhy

OMH,OŽPD ve spolupráci s 

komisí sportu a volného času

Zmapování dostupnosti a využívání sportovišť  na celém území MČ, připravit 

návrhy na modernizaci a vybudování nových sportoviť (např. Svépravice, 

Čertousy). vytipování vhodných ploch zeleně

OMH,OŽPD ve spolupráci s 

komisí  sportu a volného času

Podpořit vznik bezplatné půjčovny sportovní výbavy pro neorganizované děti 

(kola,brusle,lyže,vesty,kánoe…)
prověření systému fungování (ZŠ Stoliňská) a návrh řešení

koordinátorka PZMČ a MA21 

ve spolupráci s komisí sportu a 

volného času

G. Veřejná správa, vnější vztahy, informatika (ve vztahu k veřejné správě) - 

vstřícný a fundovaný zástupce občanů

zajištění technicky dostupných informačních "kanálů" pro lepší poskytování 

informací občanům a zpětnou vazbu od občanů směrem k samosprávě
fungující systémy OKU odd. IT


