
formulovaný problém opatření odpovídá plnění 

Zpracování "Studie proveditelnosti propojení ulic U Tabulky-

Ocelkova starostka  + OŽPD

Prodlouženo do 30.9. Probíhají jednání s MČ Praha 14 

a IPR.  Po souhlasu MČ Praha 14 bude zadáno ke 

zpracování na IPR ( (institut plánování a rozvoje 

hl.m.Prahy)

Dokončení zpracování "Návrhu zklidnění Náchodské ulice v 

Horních Počernicích" a jeho projednání starostka  , urbanistka,  OŽPD

Urbanistkou MČ byla zpracovaná studie zklidněných 

zón v MČ Praha 20-Horních Počernicích usnesení 

RMČ 51/2.2/16 z 31.3.2016.  Pro přípravu zklidnění ul. 

Náchodské byla  15.8. schůzka na místě možných 

změn v ulici, které se zúčastnili starostka,referentka 

dopravy OŽPD, cyklokoordinátor MČ, předseda komise 

dopravy, pracovníci  kanceláře dopravní infrastruktury 

IPR Dále bude PD zpracovávat IPR

Zpracování studie proveditelnosti stavby severovýchodní tangenty 

(Náchodská-R10 vedoucí za Bílým vrchem) starostka  + OŽPD

Zpracování bylo dohodnuto s IPR kanceláří dopravní 

infrastruktury s termínem do konce roku 2016

Vybudovat lesoparky (pro relaxaci přírodní charakter) oblast 

Robotnice,Sychrov,Beranka,Harcovská

Zpracování Studie realizovatelnosti lesoparku v okolí Biologických 

rybníků, Koupaliště a  jižně od D11 směrem na Klánovice

2.zástupce starostky ( převzala starostka), 

radní pro ŽP + vedoucí OŽPD

Bylo dohodnuto s odborem ochrany prostředí , MHMP 

odd. péče o zeleň-vodní toky a s odborem majetku 

MHMP, že povedou jednání se soukromými vlastníky 

pozemků, tak aby se zde mohl vybudovat pokračující 

protihlukový val a lesopark

Zajistit pořádek a bezpečnos v okolí restaurace u Bobra ul. 

Ratibořická

Iniciovat jednání s majiteli nemovitosti v okolí restaurace U Bobra 

ohledně úpravy zeleně na těchto pozemcích vedoucí OMH

Bylo jednáno se správci nemovitosti  NXO.s.r.o. a na  

základě tohoto jednání byl realizován redukční řez 

zanedbané zeleně okolo budov v jejich správě (Albert, 

restaurace u Bobra)

Prosadit "Rozumný okruh kolem Prahy" Pokračovat v jednání s MHMP, Středočeským krajem a MD starostka, radní pro výstavbu 

Úkol nadále trvá, dosud  nebyl doručen čistopis 

oponentního posudku ŘSD

Vytypovat novou plochu pro větší dopravní hřiště. vedoucí OVÚR

OHSaI byla vytipována vhodná místa - byla projednáno 

v komisích a RMČ zatím z důvodu vzálenosti lokalit od 

centra MČ a finanční náročnosti realizace a následných 

provozních nákladů nebude zatím využito

Zpracovat Studii hřiště pro náctileté na pozemku č.2046 k.ú Horní 

Počernice nad ulicí Ledkovská ("Na Stráních") + projednání s 

veřejností

2.zástupce starostky, koordinátorka pro 

projekt Zdravá MČ a MA21, komise 

sportu,mládeže a volnočasových aktivit

V září  2016 bude probíhat diskuse se žáky ZŠ 

Stoliňská o jejich požadavcích na vybavení tohoto 

prostoru volnočasovými prvky

Dokončení zpracování "Koncepce cyklodopravy v H.P." a její 

veřejné projednání

cyklokoordinátor,koordinátorka pro projekt 

Zdravá MČ a MA21, komise dopravy, 

vedoucí OŽPD, 

Schválena  Koncepce cyklistické dopravy RMČ č. 

59/26/0182/16 z 7.6.2016

Zpracování akčního plánu cyklodopravy v H.P. na r. 2016 a jeho 

veřejné projednání

cyklokoordinátor,koordinátorka pro projekt 

Zdravá MČ a MA21, komise dopravy, 

vedoucí OŽPD, 

Schválena  Koncepce cyklistické dopravy RMČ č. 

59/26/0182/16 z 7.6.2016

Dokončení zpracování studie proveditelnosti propojení pro pěší a 

cyklistickou dopravu v koridoru mezinárodní cyklotrasy EuroVelo 4 

a pražských A26+A266, optimálně v úseku MČ Praha 9-Praha 19-

Praha satalice-Praha14-Praha20+ projednání závěrů s příslušnými 

MČ Prahy cyklokoordinátor, starostka 

Studie Severovýchodní cyklomagistrály souvisí s 

rekonstrukcí tratě ČD  Praha-Lysá nad Labem. 25.7. 

prezentace - příprava DÚR k rekonstrukci železniční 

trati, které se účastnil také  cyklokoordinátor MČ

Vizuální odclonění dálnice D11

Iniciovat jednání s MHMP o výkupu pozemků a začlenění projektu 

realizace lesoparku u Biologických rybníků do plánovaných 

investic starostka, vedoucí OVÚR

Uskutečnilo se odsvěření Biologického rybníku II ze 

správy MČ a s odborem ochrany prostředí  MHMP odd. 

péče o zeleň-vodní toky je připravována jeho 

revitalizace

Vybudovat veřejné venkovní sportoviště

Vytypovaní lokalit pro vybudování nových veřejných venkovních 

sportovišť

komise ŽP, komise sportu,mládeže a 

volnočasových aktivit, 2.zástupce starostky

RMČ schválila investiční záměr v lokalitě V Lukách  

pozemek č.4276/1 na výstavbu venkovního sportovního 

hřiště.  Byla zadána a zpracována projektová 

dokumentace k tomuto investičnímu záměru.

Zlepšit cyklistickou prostupnost Horních Počernic do okolních 

MČ a obcí

 PLNĚNÍ OPATŘENÍ K OVĚŘENÝM TOP PROBLÉMŮM STANOVENÝCH NA VEŘEJNÉM FÓRU ZDRAVÉ MČ PRAHA 20 14.9.2015-usnesení  RMČ č. 34/2.2/15 z 20.10.2015

Zrekonstruovat dopravní hřiště u ZŠ Stoliňská + nové hřiště 

pro náctileté

Řešit přetíženost Náchodské ulice


