
Co se do hornopočernického zpravodaje 3/2011 nevešlo

Kanalizace ve Svépravicích

Na toto téma bylo poslední dobou v Hornopočernickém zpravodaji hodně článků. I přesto, že 
jsme v loňských volbách neuspěli a nedostali důvěru občanů, není nám lhostejný osud této 
stavby. Tato stavba by měla být realizována v letošním roce a spolufinancována z prostředků 
Evropské unie. Zde je povinností obce spolupodílet se na financování této stavby. Proto jsme 
požádali  naše  zástupce  v Pražském  zastupitelstvu  aby  prosadili  do  letošního  pražského 
rozpočtu i podíl na spolufinancování této, pro naše spoluobčany, důležité akce. Věříme, že 
potřebné  finanční  prostředky  budou  do  letošního  rozpočtu  schváleny  a  tak  bude  100% 
finanční krytí zajištěno.

                                                                                                Ing. Josef Straka
                                                                                   předseda MS ODS Horní Počernice 
                                                                                         

Budou mít Horní Počernice kanalitaci i poštu?

Původně jsem chtěla reagovat na odpověď paní starostky Moravcové, která vyšla v HZP 
č.2/2011, ale pak jsem si řekla, že asi nemá cenu stále něco vyvracet, ale spíše bych měla 
uvádět fakta. Proto nechávám na tobě, Vážený čtenáři HZP, aby sis udělal názor sám... 
Pavlína Doušová
Zde je původní článek z deníku Metro, otištěný 20.12.2010, na který jsem reagovala:

Horní Počernice budou mít kanalizaci i poštu 
Co se u vás změní? Dnes o Praze 20 

Odeslat dopis na poště v Horních Počernicích se nemusí vyplatit. Pošta je zde již natolik 
vytížená, že se dopis k adresátovi nemusí dostat včas. „Kapacita zdejší pošty již neodpovídá 
potřebě Prahy 20. Proto jsme se rozhodli vybudovat zcela novou pobočku, která situaci 
zlepší,“ vysvětluje starostka dvacáté městské části Hana Moravcová. 
Mimo výstavby pošty chce také radnice v příštích čtyřech letech kompletně dokončit systém 
kanalizace, která ještě není instalována u pěti set domů dvacáté městské části. Radnice za 
zavedení kanalizace zaplatí zhruba čtyři sta milionů korun. Dalších padesát milionů pak 
investuje do přestavby mateřské školky Chodovická. „Na přestavbu mateřské školky jsme 
dostali dotaci dvacet milionů korun od magistrátu. Dalších deset zaplatíme my. Dále budeme 
usilovat o to, aby zbývající částku pokrylo hlavní město,“ říká Moravcová, která dodává, že s 
přestavbou předškolního zařízení se začne již v příštím roce. V současné době má již radnice 
zpracované studie konečné podoby školky. 
Ve východní části Počernic pak radnice počítá s rozsáhlou bytovou výstavbou. „Ještě se bude 
jednat o tom, co vše ve východní části Počernic vyroste. Zdali zde vyroste například nová 
škola, obchod, či se zůstane pouze u bytové zástavby,“ dodává Moravcová. 
V neposlední řadě pak radnice městské části zahájí kompletní revitalizaci počernických 
rybníků a místních parků. 
Uvažuje se také o vybudování cyklostezky. Její přesná poloha však zatím není známá. 


