
Příloha č. 6  

 

Náměty z ve řejného projednávání návrhu „Strategického plánu roz voje MČ 

Praha 20 

 

A. Prostor, kvalita života, identita s místem, ve k terém žiji  
garant radní Mgr. Beneda, Ing. Vavruška, Ing. Měšťan  

� Doplnit grafickou přílohu se zákresem do stávajícího ÚP, s vyznačením 
rozvojových ploch, které jsou zastavěny, resp. Mají územní rozhodnutí 

� Vypustit komunikaci spojující komunikaci „Robotnice“ s navrhovanou okružní  
křižovatkou u LRS 

� Hluk D11 + Pražský okruh - tubus + protažení protihlukové stěny 
� Úsek D11 - Pražský okruh – MÚK Beranka - bez poplatků 
�          R10 – Ve Žlíbku - bez poplatků 
� Horní Počernice zůstanou rezidenční čtvrtí 
� Stávající obytná zástavba nesmí být zatěžována vlivy rozvojového území 
� Nová komunikace K Berance – nesloužící jako sběrná, nesnadno průjezdná 

pro tranzit 
� V souvislosti s výstavbou MÚK Beranka v co největším rozsahu řešit 

cyklostezku směrem Klánovice jako separátní od automobilové dopravy 
(včetně přemostění D11) 

� Prioritně a konkrétně řešit bezpečné cyklo a pěší propojení směr Satalice a 
Radonice 

� Místní úprava komunikace Ratibořická v úseku Jívanská - Lipí umožňující 
legální a bezpečný průjezd cyklistům v obou směrech 

 
� Severovýchodní tangenta, resp. Severovýchodní obchv at 

Nesouhlasné stanovisko k realizaci tzv. Severovýchodní tangenty, resp. 

Severovýchodního obchvatu, nebo jiného podobného projektu se stejným, 

nebo podobným charakterem. Nesouhlasné stanovisko k záměru propojení 

Hradecké a Boleslavské dálnice. (zapracováno do závěrů v analytické části 

bod 3.9.) 

 Ulice K Zelen či 

Ulice K Zelenči nebude napojena na ulici Cirkusová.   

� 7/ Oblast Čertousy  

� Oblast Čertousy bude nadále podporována jako oblast pro klidné, spokojené 

bydlení. 

� Dojde k realizaci opravy místních komunikací (prioritou MČ na rok 2013). 

� Dojde k vybudování dětského hřiště. 

� Dojde k úpravám čističky odpadních vod tak, aby byly odstraněny její známé 

nedostatky (vznik a šíření zápachu apod.). 



� Nedojde k navýšení dopravní zátěže, zvýšení hlučnosti, prašnosti a dalších 

negativních vlivů na život v této části. 

 

 
 

B. Životní prost ředí: zdravé, čisté a krásné Horní Po černice 
B1 doprava: 
garant Ing. Horyna, Ing. Krejčí  
všechny připomínky vznesli občané Čertous 
Nesouhlas byť i s uváděním informací o SV obchvatu – tangentě ve 

Strategickém plánu – ( v závěrech v kapitole 3. 9. doprava doplněné závěry 

kapitoly následujícím textem: V budoucnosti se MČ nevyhne potřebě řešit 

odklon tranzitní dopravy ze zastavěné části obce. Při tomto řešení, bude 

pochopitelně brán zřetel na stávající i v budoucnu zastavěné plochy. 

Trasování dopravních staveb bude voleno tak, aby negativní vliv z dopravního 

provozu na okolní lokality byl minimální. 

� Požadavek na vyjmutí komunikace K Zelenči z veřejně prospěšných staveb 
� Požadavek, aby komunikace K Zelenči nebyla vedena až na hranici MČ Praha 

20 (konec min. 30m před hranicí MČ) 
� Vznikne-li propojení ul. Bártlovy a K Zelenči, řešit znemožnění tranzitu těmito 

ulicemi 
B2 ostatní parametry životního prostředí: 
garant radní Mgr. Šefčíková, Bc. Tomsová 

� Průběžně uveřejňovat na webu výsledky jednání o čistírně Čertousy  
– na webových stránkách jsou průběžně uveřejňovány informace o postupu 
jednání ve věci ČOV Čertousy  

� Při rekonstrukci chodníků pokládat rezervní chráničky-průchodky pro optické 
kabely  
– jsou již průběžně pokládány, dle toho, v jaké lokalitě probíhají rekonstrukce 
chodníků, jsou umísťovány rezervní kabely 

� Při zkapacitnění čističky zajistit, aby opět nedošlo ke zhoršení stavu životního 
prostředí např. zápachem 

 
 
 
C. Bezpečnost: klidné místo pro život  
G. Veřejná správa, vn ější vztahy, informatika 
 

garant starostka Hana Moravcová, Mgr. Arnošt 
� Bez doplňujících návrhů 

 
D. Školství, vzd ělávání a výchova: škola ve m ěstě a město ve škole 
E. Zdravotnictví, sociální oblast: respektování pot řeb všech obyvatel 

garant radní Mgr. Štrobová, Ing. Brzkovská 
� Enviromentální výchova předškolních dětí  



– bylo zapracováno do strategického plánu: Opatření B.7.2 
� Síť environmentálního vzdělávání v Horních Počernicích – propojení naučných 

stezek 
� Bezpečná cesta do škol (osvětlení u ZUŠ, DDM a podchod v Čertousích 
� MŠ a ZŠ Čertousy (zajištění dopravy, nízkopodlažní autobusy ZŠ Bártlova) 
� Umožnění cesty pro pěší a cyklisty (Radonice, Satalice)  

– tento záměr byl již realizován 
� Rozšíření mezinárodních kontaktů pro ZŠ a obyvatele HP 
� Podpora TJ Sokol od MČ Praha 20 

- je zakotveno ve strategickém plánu 
� Nové prostory pro ZUŠ A DDM 

 
F. Volno časové aktivity 

garant radní Bc. Kočí, radní R. Stára, Ing. Brzkovská  
� Inline bruslení – dráha – Pod Biofaktory + Ratibořická 
� Lanové centrum – Sokol 
� Lanová pyramida 
� Plavání – Svépravické koupaliště 

- projekt nelze realizovat kvůli vlastnickým vztahům 
� Dětské hřiště – u ČOV Čertousy, výstavba Čertousy s.s. 

- Probíhá jednání o spolupráci s VGP Parkem 
� Bořetická povrch 
� Cyklostezky do Radonic, Satalice 
� Cyklostezky LRS – Černý most (i pro tělesně postižené) zařadit do rozpočtu 
� Ratibořická – Studie sportoviště umístit na webové stránky 

- požadavek byl splněn je zveřejněno v aktualitách 
� Louka u Ratibořické – sekat, plůtek, zajistit úklid po pejscích 
� Knihovna – dětský koutek (výchovný) jako „arbesák“ – vzdělávací program pro 

děti s využitím dotačního programu 
- V místní knihovně v Horních Počernicích je velmi pěkný koutek pro 

vzdělávání dětí včetně předškolních dětí.  
� Historická naučná stezka přes Horní Počernice 

- projekt je v realizaci. Bude dokončen na podzim roku 2013.  
 
 

 


