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Zdravá města, obce, regiony
České republiky

VÝSLEDKY 8. FÓRA – 10P 

Nejdůležitější problémy  
vygenerované u kulatých stolů

Nejdůležitější problémy – 10P z 8. Fóra potvrzené anketou

Nejdůležitější problémy  
vygenerované anketou

Vážení spoluobčané,
předkládáme vám výsledky veřejného projednání ke zjištění deseti největších problémů Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice. Tyto problémy 
vzešlé z 8. veřejného fóra, které se konalo 25. května v hotelu Svornost, byly našim občanům ještě předloženy k potvrzení formou ankety. 
Z výsledků ankety je zřejmé, že jejím prostřednictvím své názory sdělilo daleko více našich občanů, než bylo přítomno na fóru, a v někte-
rých případech se pořadí diametrálně odlišovalo.
Sečtené výstupy budou předloženy naší samosprávě, která navrhne opatření, jak tyto problémy odstranit nebo alespoň minimalizovat. 
V některých případech se bude jednat o velmi obtížné záležitosti, naopak některé problémy jsou odstraněny již nyní. Jak se vygenerované 
problémy (ne)podařilo odstranit, se dozvíme na 9. Fóru Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice na jaře příštího roku.
 Zbyněk Richter, starosta MČ Praha - Dolní Počernice
 Markéta Brožová, koordinátorka MA21

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych poupravil informace, které jsem uvedl v  čísle 
DPZ 1,2/2017 v  článku pod názvem Změny územního plánu. 
V tomto článku jsem uvedl, že ZHMP změny, uvedené v mém člán-
ku, odsouhlasilo. Správné znění tohoto usnesení ZHMP č. Z- 4727 
ze dne 20. 10. 2016 však zní:

 1.  (28b.)  Výstavba nové komunikace (tangenty) 
v jihovýchodní části Dolních Počernic za účelem zklidnění 
dopravy v ulici Národních Hrdinů a okolní zástavbě

 2.  (18b.)  Vybudování hřiště pro starší děti
 3.  (13b.)  Výstavba domu seniorů
 4.  (7b.)  Vybudování hřiště pro psy
   5.–6.  (5b.)  Provádět pravidelné postřiky zeleně proti náletům 

(včetně parkovacích zálivů)
   (5b.)  Uspořádání sociálních sbírek pro občany MČ 

(konkrétní příklad pan Hanibal)
 7.  (4b.)  Zákaz kamionové dopravy po ulici Novozámecká 

a Českobrodská
 8.  (3b.)  Kontroly Policie ČR z důvodu nedodržování 

dopravních předpisů v ul. Národních hrdinů (6 tun)
9.–11.   (1b.)  Oblast Vinice: Rozmístění pastí na divokou zvěř 

a radikálně snížit jejich stav
   (1b.)  Vybavení atletického stadionu u ZŠ doskočištěm  

pro skok do výšky
   (1b.)  Vybudování a rozšíření dětského hřiště ve Štěpnici 

(lanové centrum, horolezecká stěna, hrazda)
      12.  (0b.)  Kontinuální péče praktického lékaře pro dospělé i děti 

v souvislosti s rozšířením počtu obyvatel

           1.  (102b.) Výstavba nové komunikace (tangenty) v jihovýchodní části Dolních Počernic za účelem zklidnění dopravy v ulici 
Národních Hrdinů a okolní zástavbě

           2.   (93b.)  Zákaz kamionové dopravy po ulici Novozámecká a Českobrodská
           3.  (76b.)  Kontinuální péče praktického lékaře pro dospělé i děti v souvislosti s rozšířením počtu obyvatel
          4.  (43b.)  Výstavba domu seniorů
           5.  (42b.)  Vybudování hřiště pro starší děti
           6.  (37b.)  Kontroly Policie ČR z důvodu nedodržování dopravních předpisů v ul. Národních hrdinů (6tun)
           7.  (33b.)  Vybudování a rozšíření dětského hřiště ve Štěpnici (lanové centrum, horolezecká stěna, hrazda)
           8.  (29b.)  Oblast Vinice: Rozmístění pastí na divokou zvěř a radikálně snížit jejich stav
           9.  (18b.)  Vybudování hřiště pro psy
        10.  (12b.)  Provádět pravidelné postřiky zeleně proti náletům (včetně parkovacích zálivů)
11.-12.  (11b.)  Uspořádání sociálních sbírek pro občany MČ (konkrétní příklad pan Hanibal)
11.-12.  (11b.)  Vybavení atletického stadionu u ZŠ doskočištěm pro skok do výšky

  1.   (89b.)  Zákaz kamionové dopravy po ulici Novozámecká 
a Českobrodská

  2.  (76b.)  Kontinuální péče praktického lékaře pro dospělé i děti 
v souvislosti s rozšířením počtu obyvatel

  3.  (74b.)  Výstavba nové komunikace (tangenty) v jihovýchodní 
části Dolních Počernic za účelem zklidnění dopravy v ulici 
Národních Hrdinů a okolní zástavbě

  4.  (34b.)  Kontroly Policie ČR z důvodu nedodržování dopravních 
předpisů v ul. Národních hrdinů (6tun)

  5.  (32b.)  Vybudování a rozšíření dětského hřiště ve Štěpnici 
(lanové centrum, horolezecká stěna, hrazda)

  6.  (30b.)  Výstavba domu seniorů
  7.  (28b.)  Oblast Vinice: Rozmístění pastí na divokou zvěř 

a radikálně snížit jejich stav
  8.  (24b.)  Vybudování hřiště pro starší děti
  9.  (11b.)  Vybudování hřiště pro psy
10.  (10b.)  Vybavení atletického stadionu u ZŠ doskočištěm  

pro skok do výšky
11.  (7b.)  Provádět pravidelné postřiky zeleně proti náletům 

(včetně parkovacích zálivů)
12.  (6b.)  Uspořádání sociálních sbírek pro občany MČ (konkrétní 

příklad pan Hanibal)

ZHMP schvaluje
Pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedených v příloze 
č. 4 tohoto usnesení. 
V praxi to znamená, že byl zahájen proces pořizování změn (č. 407, 
408, 560), který potrvá ještě cca 2 roky. Za špatný výklad výše uve-
deného usnesení a zveřejněnou dezinformaci se omlouvám.
 Zbyněk Richter, starosta


