
Oblast, návrh opatření indikátor plnění zodpovídá

A. Prostor,kvalita života,identita s místem,ve kterém žijí

Prosazovat záměr vybudování nové čistírny odpadních vod v lokalitě Sychrov změna platného plánu a vymezení v Metropolitním plánu OVÚR, starosta/tka

Výstavba malometrážních bytů Náchodská kolaudace bytů OHSaI

Výstavba  bytových domů Beranka MČ Praha 20 kolaudace domů OHSaI

B. Životní prostředí - Zdravé,čisté a krásné Horní Počernice

Vypracování koncepce rozvoje zeleně na území MČ Praha 20 na pozemcích ve 

správě MČ i na pozemcích ve správě hl.mPrahy

schválený koncepční materiál OŽPD, OHSaI, OMH ve 

spolupráci s  OOP MHMP

Revitalizace parku Šedivého na Chvalech 2019 ukončená revitalizace OŽPD, OHSaI, OMH 

Revitalizace parku mezi ul. Chvalkovická, Vysokovská, Běchorská 2020 ukončená revitalizace OŽPD, OHSaI, OMH 

Realizace stromořadí v ulici K Berance ukončená výsadba OŽPD, OHSaI, OMH

Realizace stromořadí podél cyklostezky do Klánovic realizovaná výsadba OŽPD, OHSaI, OMH

Realizace stromořadí/izolační zeleně podél cyklotrasy/chodníku v ulici Ve 

Žlíbku

realizovaná výsadba OŽPD, OHSaI, OMH

Revitalizace území mezi Biologickým a Xaverovským rybníkem, včetně 

zmeandrování toku Svépravického potoka a realizace zemního valu

2020 ukončená revitalizace OŽPD, OHSaI ve spolupráci OOP 

MHMP

Zajistit kontinuální imisní měření ovzduší ve spolupráci s ČHMÚ zřízení trvalé měřící stanice OŽPD

Vybudování cyklostezky do Zelenče (severovýchodní okruh) PD, vykoupené pozemky, vysoutěžený zhotovitel OŽPD, OHSaI

Realizace úseku cyklostezky Ve Žlíbku  od hranice s Běchovicemi po křižovatku 

Ve Žlíbku x K Berance

2020 ukončená výstavba OŽPD, OHSaI

Realizace cyklostezky Božanovská- úsek BožanovskáxMezilesí 2020 realizace stavby OŽPD, OHSaI

 tento model by měl být zpracován variantně pro všechny plánované a zatím nerealizované, ale i zatím  

neplánované komunikace (komunikace v Robotnici a tunel pod 510 od IKEA, prodloužení Hartenberské, 

MÚK Beranka a související spojky, realizace podjezdu v Bystré, MÚK Bystrá, teoretická spojka Náchodská-

D10...) s zahrnutím také nadřazené silniční sítě a dopady možných problémů (havárie ,kolona na 510, D11 

apod)

OŽPD ve spolupráci s MHMP, 

ŘSD,MD

vypracovat hypotetickou variantu dopravního modelu s napojením D11 na D10 před HP a zrušením D11 

podél HP (odůvodnění:zátěž by se přesunula z obytné zástavby za průmyslovou zónu a po zrušení D11 by 

bylo možné zrušit MÚK na okruhu a zvětšily by se rozestupy MÚK, což by mohlo mít dopad na plynulost 

dopravy

OŽPD ve spolupráci s MHMP, 

ŘSD,MD

Nezávislá revize existujících dopravně inženýrských podkladů a hlukových a 

rozptylových studii pro dlouhodobý výhled

hluková a rozptylová studie pokrývající celou MČ založené na aktuálních DIP pro výhled naplnění ÚP 

(2040+)

OŽPD ve spolupráci s MHMP, 

ŘSD,MD

Zajistit , aby veškerá realizovaná PHO respektovala a prokazatelně splňovala 

limity z EIA i v dlouhodobém horizontu

akustická posouzení týkající se realizovaných PHO je ve všech řízeních zpracováno pro výhled naplnění ÚP 

(2040+) a vychází z aktuálních/nejvyšších hodnot zátěže nezpochybněných dopravně inženýrských 

podkladů a dodržuje limit 60/50 dB nevržený v EIA

OŽPD ve spolupráci s MHMP, 

ŘSD,MD

Zajistit omezení rychlosti na dálničních komunikacích kolem MČ na 80 

km/h(=limit dálnice město)

trvalé omezení rychlosti OŽPD ve spolupráci s MHMP, 

ŘSD,MD

Studie a návrhy kompenzačních opatření emisní zátěže kolem dálniční sítě existence studie a návrhů kompenzačních opatření.Obsahuje i návrhy požadavků vůčí MHMP na 

nadstandardní kompenzační opatření nad rámec zákona

Studie vedení 510 v tubusu studie vyhodnocení dopadů realizace vedení 510 v tubusu (hluková a rozptylová studie pro dlouhodobý 

výhled) s vyčíslením nákladů realizace

Dokračování v plánu vybudování valu mezi ulicemi Božanovská a Ve Žlíbku zpracovaná PD, UR, stavební povolení OŽPD ve spolupráci s MHMP, 

ŘSD,MD

Akční plán Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20 na období 2018-2020

Zajištění zpracování dopravního modelu celé MČ



Dobudování části chodníku a přechodu pro chodce na křižovatce ulic Na 

Svěcence a Do Svépravic

zpracovaná PD, UR, stavební povolení OŽPD ve spolupráci s MHMP, 

OHSaI, OMH

Zpracování dopravní koncepce MČ schválený koncepční materiál OŽPD ve spolupráci s MHMP

Zpracování studie proveditelnosti pro nadchod přes Železnici u parku Šedivého 

na Chvalech

zpracovaná studie OŽPD

Vybudování krytého stání pro kola na železniční stanici Horní Počernice vč. 

kamerového systému

realizovaná stavba OŽPD, OHSaI, OMH

C. Bezpečnost klidné místo pro život

Bezbarierovost budovy ÚMČ Jívanská 647 realizace projektu OHSaI

D. Školství,vzdělávání a výchova-Škola ve městě a město ve škole 

Rozvoj školství dle MAP vzdělávání MČ Praha 20 realizace projektu

OSVŠ, OHSaI,ředitelé  

příspěvkových organizací

Rokračovat v modernizaci škol realizace projektu

OSVŠ, OHSaI,ředitelé  

příspěvkových organizací

Vybudovat zázemí pro sportovní vyžití žáků a studentů kolaudace zařízení OSVŠ, OHSaI

Zvyšovat bezpečnost ve školách pomocí technického zabezpečení a zvyšování 

znalostí ochrany realizace projektu

OSVŠ, OHSaI,ředitelé  škol, 

tajemník

E. Zdravotnictví,sociální oblast-Respektování potřeb všech obyvatel

Rozvoj nabídky sociálních služeb - vybudování Stacionáře pro seniory výkup pozemků, realizace projektu OSVŠ, OHSaI

Rozvoj nabídky sociálních služeb - rozšíření DPS kolaudační rozhodnutí OSVŠ, OHSaI

Rozvoj nabídky sociálních služeb - vybudování Střediska osobní hygieny OSVŠ, OHSaI

Rozvoj nabídky sociálních služeb - centrum pečovatelské péče OSVŠ, OHSaI

Rozšíření nabídky zdravotnických služeb - zvýšení počtu praktických lékařů pro 

děti i dospělé OSVŠ ve spolupráci s MHMP

Sociálně-zdravotní pracovník obce pracovní pozice v organizačním řádu tajemník, OSVŠ

F. Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch, turistika) - Přijďte 

k nám, nás to tu baví

Vybudování cyklostezky do Zelenče(severovýchodní okruh) zpracovaná studie 09/2018, PD k ÚR 3/2019,  vykoupené pozemky, vysoutěžený zhotovitel stavby OŽPD, OHSaI

Cyklostezka Ve Žlíbku -realizace úseku od hranice s Běchovicemi po křižovatku 

Ve Žlíbku x K Berance
zrealizovaná stavba OŽPD, OHSaI

Cyklostezka Božanovská -úsek Božanovská x Mezilesí zrealizovaná stavba OŽPD, OHSaI

Rekonstrukce stodoly na Chvalské tvrzi
kolaudační rozhodnutí, při rekonstrukci počítat také s možností využití i pro sporty jako gymnastika a další 

úpolové sporty
OHSaI

Vybudování skate parku realizace stavby OHSaI

Rozšíření a rekonstrukce RC MUM kolaudační rozhodnutí OHSaI

Do vybraných lokalit umístit vodní prvky typu brouzdaliště, vodní zábavné 

prvky ( např. Chvalská tvrz, parky)
realizace prvků OŽPD, OHSaI, OMH

Vytvoření funkčního místa referenta na ÚMČ, který se bude věnovat 

problematice sportu a ostatním volnočasovým aktivitám pracovní pozice v organizačním řádu tajemník ÚMČ

G. Veřejná správa, vnější vztahy, informatika (ve vztahu k veřejné správě) - vstřícný a fundovaný zástupce občanů

Uvedení do provozu mobilní aplikace MČ Praha 20 - nástroje pro oboustrannou 

komunikaci mezi úřadem a občany a její rozvoj na další platformy fukční aplikace OI,tajemník

Elektronické formuláře- zjednodušení podávání a vyplňování pro veřejnost funkční formuláře na webových stránkách MČ OI, tajemník

Aktuální, přehledné a použitelné webové stránky

veškeré veřejné informace jsou zobrazeny na webových stránkách v aktuální podobě, u všech 

publikovaných materiálů je již v přehledech zřejmé datum publikace/poslední změny, existuje seznam 

změn a novinek, který zahrnuje všechny změny na webových stránkách OI


