
problém opatření odpovídá termín

Omezení/zastavení výstavby průmyslových zón Nepovolovat změny Územního plánu na výstavbu průmyslových zón OVÚR, starostka průběžně

Řešení křižovatky NáchodskáxBystrá(SSZ nebo 

kruhový objezd)

Zajištění zpracování dokumentace k UR na vyřešení mimoúrovňového křížení ulice Bystrá s železniční 

tratí (podjezd) společnosti SUDOP. 

starostka, OŽPD, 

cyklokoordinátor
V/18

Zimní kluziště a bazén

Zajistit studii proveditelnosti výstavby a provozu  zimního kluziště a bazénu v MČ Praha 20

koordinátorka PZMČ a MA21 

ve spolupráci s komisí sportu, 

mládeže a volnočasových 

aktivit V/18

Přeznačit cyklostezky č. 441, 50, 258 OŽPD, TSK, CK V/18

Do konce roku 2018 vyřídit platné ÚR na Severovýchodní cyklomagistrálu vedoucí podél železniční trati OŽPD, CK XII/18

Zadat zhotovení studie proveditelnosti vedení cyklostezky ulicí Božanovská OŽPD,CK XII/18

Jednat s ŘSD, aby v dokumentaci na MKU Beranka (zpracování PUDIS a.s.) akceptovalo požadavky na 

oddělenou cyklostezku, významnou součást systému Pražského kola.
Starostka, OŽPD, CK V/18

Zajistit zpracování ověřovací studie jako podkladu pro schválení změny územního plánu OVÚR, starostka XII/18

Rozšíření DPS
Jednat s vlastníky o vypořádání vlastnictví k pozemku a budovám na p.č. 5/1 a 5/2 potřebným pro 

rozšíření stávající DPS OHSaI, starostka V/18

Parkurové hřiště
Zajistit finanční prostředky pro vybavení připravovaného parku Jizbická-Houslový klíč na vybavení  

parkurovými prvky starostka, koordinátorka VI/18

Kampaň za podporu bezmotorové dopravy zajistit realizaci osvětová akce ve spolupráci se základními školami a MP komise PZMČ, CK, MP VI/18

Kavárna pro mladé

Připravit společný pilotní projekt s žáky ZŠ, SoŠ administrativy pro EU a RC MUM

místostarostka, koordinátorka 

PZMČ a MA21 VI/18

Opatření k řešení ověřených problémů z VF 2017

Zachování odděleného charakteru cyklostezky HP-

Klánovice

Do konce roku 2018 vyřídit platné ÚR na cyklostezku č. 440, vedoucí ulicí Ve Žlíbku OŽPD,CK XII/18
Zlepšení prostupnosti pro bezmotorovou dopravu 

(cyklisté, pěší ...)

Zlepšovat vybavenost pro bezmotorovou dopravu zejména v místech koncentrovaného pohybu osob – 

cyklostezky, úřady, školy, železniční nádraží, volnočasová zařízení, nákupní střediska. (cyklostojany, 

informační a volnočasové vybavení) 

CK, OMH, V/18


