
Komunitní plánování sociálních služeb MČ Praha 20
Pracovní skupina: Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené závislostmi

ZÁPIS ze setkání dne 20.6.2007 ve SKP Horní Počernice

1. Zahájení, přítomní viz prezenční listina

2. Přivítání zástupců  úřadu MČ PRAHA 20. Na setkání se dostavila vedoucí odboru 
životního prostředí a dopravy Ing. Iveta Závadská a pan Zbyněk Knetl, který má na 
starosti dopravu na stejném odboru.

3. Dotazy na zástupce OŽPD, směřující k dopravní problematice v naší MČ
• Potřeba posílení nízkopodlažních spojů. Obzvláště na lince 273 dochází 

k setkávání několika kočárků ve vozidle. – Je potřeba sepsat písemný podnět, který 
bude předán DP, ten si ale provádí i vlastní šetření.

• Bude zavedena autobusová linka do nové průmyslové zóny? – Už je v provozu, 
nově 4 zastávky.

• Byla by možná úprava semaforu Náchodská/Ve Žlíbku (odbočovací šipka), ve 
špičce tam dochází k zácpě díky odbočovacímu pruhu na Radonice. – Úprava 
semaforu by zřejmě možná byla, problém by však vyřešil spíše delší odbočovací 
pruh, který není možné udělat kvůli šířce stávající vozovky.

• Bude semafor na křižovatce Náchodská/Božanovská? – Je plánován v rámci 
rekonstrukce Božanovské, což má na starosti magistrát. Letos určitě ne, nejspíše 
ani příští rok.

• Další semafor je plánován na přechod na Chvalech u autobusové zastávky, byl by 
pro chodce na tlačítko, synchronizován s ostatními semafory.

• Plánuje se rozšíření obytných zón? – Obytné zóny jsou nově budovány v rámci 
rekonstrukcí jednotlivých ulic, jejich počet se stále rozšiřuje. Nicméně obytná zóna 
musí splňovat určité parametry, nestačí jen osazení dopravních značek (např. 
parkovat se smí jen na vyhrazených místech).

• Bude posílena městská policie? – Posílení je plánováno, problémem je 
nevyhovující služebna. V současné době se střídají 4 strážníci. V noci zajišťuje 
službu Praha 14. – Posílení policie ČR také závisí na prostorových možnostech.

• Rychlost aut na Božanovské, obzvláště ve směru od Xaverova, související blízkost 
základní a mateřské školy. Související dotaz no kontrolu nákladních vozidel. – 
Kontroly městskou policií jsou zde poněkud problematické – není tu místo na 
zastavování aut. Žádá se alespoň o umístění informačních radarů. Alespoň 
provizorním řešením by možná bylo i umístění papírového strážmistra.

• Jak je to s plánovaným sjezdem z hradecké dálnice u benzínové pumpy? – Měl by 
se rozhodně budovat, i kvůli výstavbě 1000 bytů v oblasti Beranka. Cyklostezka 
bude zachována, resp. musí být vybudována vedle silnice. Samotný sjezd ještě 
není dořešen.

ZAKLÁDACÍ TRIÁDA:
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monika_brzkovska@pocernice.cz

Za poskytovatele: Mgr. Mariana Koláčková, SKP Horní Počernice, 281091715, 
kolackova@skphopo.cz
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4. Hodnocení bezbariérových přístupů veřejných budov v naší MČ
• Pošta. Dovnitř se není možné dostat ani s kočárkem, o invalidním vozíku 

nemluvě. Bezbariérovost pro vozíčkáře byla vyřešena umístěním zvonku – 
zákazníci jsou odbavováni venku. Možná by nebylo na škodu, aby maminky 
s kočárky také zvonily.

• Knihovna. Jedná se o odkoupení budovy, pak by byly možné i investice do 
bezbariérových úprav.

• MŠ Chodovická – budova Chodovická, nebylo by špatné uvažovat o umístění 
nájezdu pro kočárky.

• Ostatní veřejné budovy jsou v podstatě přístupné, menší problémy v budově 
místního úřadu v ulici Mezilesí, kde je přístup pouze do zvýšeného přízemí.

5. Informace o nových lavičkách. V naší MČ budou osazeny nové reklamní lavičky, je 
možné přidávat své náměty na místa, na která by se lavičky hodily.

6. Informace o uvažované zastávce na znamení u knihovny.

7. Výstupy:
Dotazy vznesené na zástupce úřadu MČ jim budou zaslány i písemně, budou brány jako 
podněty z řad veřejnosti.
MC MUM bude mezi maminkami hledat tipy na umístění laviček.

8. Příští setkání se uskuteční dne 25.7.2007 v 16,30 hod. pravděpodobně opět v SKP 
Horní Počernice (http://www.skphopo.cz/najdete-nas, Křovinovo nám. 11/16, budova 
B).

Zapsala: Mgr. Martina Josefová
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