
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice ze dne 20. 6. 2011 
 
1. Projednání výsledků ankety, vzešlé  z 2. Fóra MČ Praha – Dolní Počernice 
 
Starosta přítomné seznámil s výsledky ankety, které se zúčastnilo 135 občanů MČ a která potvrdila celkem 10 
problémů z 12, které vzešly z 2. Fóra MČ Praha-Dolní Počernice a přednesl návrh usnesení k tomuto bodu. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- b e r e  n a  v ě d o m í  výsledky ankety občanů MČ Praha – Dolní Počernice, která byla rozeslána         
na základě jednání 2. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice, 
- s c h v a l u j e  návrh na řešení 10 ověřených problémů v tomto znění: 
 
1. Trasa linky 296 v ulici Novozámecká – návrh řešení problému: přeložení na Českobrodskou ul. 
ZMČ vnímá jednoznačně klady zavedení této autobusové linky MHD, které převažují nad zápory, uváděné 
některými obyvateli Dolních Počernic. Z toho důvodu nebude přesunutí této linky na Českobrodskou ul. 
iniciovat.     Termín: vyřešeno 
 
2. Barborka – ostuda Dolních Počernic 
ZMČ konstatuje, že objekt čp. 38 – Barborka je v soukromém vlastnictví fyzické osoby. Vedení MČ získalo 
odborný posudek na tuto budovu od MHMP, který zaslalo jejímu majiteli. Současný stav Barborky může 
vedení MČ pouze sledovat a v příp. jejího havarijního stavu upozornit OVD MČ Praha 14 a jeho 
prostřednictvím požádat o nápravu.  Termín: průběžně  Zajistí: RMČ 
 
3. Rychlost v ulicích Novozámecká a Českobrodská – zpomalení a zklidnění dopravy.  
ZMČ si je vědomo tohoto problému, který byl řešen již na 1. Fóru MČ. 
Novozámecká: jedná se o obslužnou komunikaci, při které nelze vnímat stávající obytnou zónu jako 
klidovou. Při rekonstrukci této komunikace byla projektantem navržena a následně realizována 
zpomalovací opatření. Zjištěný problém zapříčiňuje nekázeň některých řidičů. Tento aspekt nelze        
beze zbytku vymýtit. Vedení MČ bude jednat o možnostech alespoň částečného odstranění vzniklého 
problému s policií ČR. 
Českobrodská: problém byl řešen již v rámci 1.fóra, zpomalení dopravy napomůže realizace dalšího 
přechodu pro chodce v oblasti křížení s ul. Lanžovskou, dále byl v těchto místech již instalován měřič  
okamžité rychlosti vozidel. Zklidnění dopravy na této silnici I. třídy lze očekávat až po dokončení všech 
nadřazených dopravních staveb ve východní části Prahy a po realizaci ulice Nová Úpická. ZMČ pověřuje  
RMČ sledováním všech možností, které by přispěly ne zpomalení a zklidnění dopravy v ulicích 
Novozámecká a Českobrodská. O výsledcích  své činnosti bude RMČ průběžně informovat zastupitelstvo 
i veřejnost MČ Praha – Doplní Počernice  Termín: 2011     Zajistí: RMČ 
 
4. Chybějící možnosti pro vzdělávání dospělých 
ZMČ konstatuje, že MČ Praha – Dolní Počernice je součástí hl.m. Prahy, kde se naskýtají široké možnosti 
pro  vzdělávání dospělých. Vedení MČ Praha – Dolní Počernice nemůže tuto službu pro své občany 
zprostředkovávat ani zajišťovat.   Termín: vyřešeno 
 
5. Problematika rozšíření ZŠ, termín výstavby nové ZŠ 
ZMČ již tuto problematiku řeší. Starosta MČ požádal ÚRM o zpracování Podkladové studie na výstavbu 
nové ZŠ. Tato studie již byla projednána na zasedání ZMČ a byla s ní seznámena i veřejnost MČ.               
V současné době získala MČ od hl. m. Prahy dotaci ve výši 3 mil. Kč na projektové a přípravné práce. Tato 
vysoce investičně náročná stavba bude ZMČ průběžně sledována.   
      Termín: průběžně  Zajistí: starosta 
 
6. Chybějící zastávka autobusu MHD u zdravotnického střediska 
ZMČ již zajišťuje prostřednictvím ÚMČ Praha – Dolní Počernice podklady, potřebné k vybudování 
autobusové zastávky MHD u zdravotnického střediska na ul. Národních hrdinů. 
      Termín: 2011  Zajistí: Ing.Jaklová, Ing. Král 
 
7. Spalování odpadů z domácností 
ZMČ si je vědomo, že se jedná o závažný problém, který vzniká souběžně se zdražováním energií 
(elektřina, plyn, uhlí apod.). K odstranění tohoto známého problému již byla zapojena městská policie, 
samospráva MČ i ÚMČ. Do budoucna bude zintenzívněla kontrola znečišťování ovzduší spalováním 
odpadů a prostřednictvím běžných informačních prostředků MČ bude prováděna osvěta ve školských 
zařízeních MČ i mezi jejími obyvateli. Významnou pomocí při odstraňování tohoto nešvaru může být 
uvědomělé chování našich občanů.  Termín: 2011  Zajistí: starosta 
 
8. Prašnost komunikací – častější úklid 
ZMČ konstatuje, že i přes malý počet získaných hlasů se jedná o závažný problém, na jehož vyřešení je 
závislý pohled na kvalitu veřejného pořádku v MČ Praha – Dolní Počernice. 
Ten je z velké části zajišťován dodavatelsky(sekání trávníků, údržba veřejné zeleně, zimní i letní údržba 
komunikací) a zčásti vlastními prostředky a možnostmi MČ. Pro odstranění prašnosti a častější a 
kvalitnější úklid komunikací je třeba vynaložit velké množství finančních prostředků, které se v současné 
době v rozpočtu MČ nenacházejí. K vyřešení tohoto problému je třeba zásadním způsobem navýšit 
každoroční rozpočet MČ, což by mělo za následek postupné vyčerpání veškerých finančních rezerv MČ. 
Významným aspektem, který ovlivňuje stav veřejného pořádku a čistoty komunikací, je nešetrné chování 



některých našich občanů a návštěvníků naší MČ. Ti všichni by měli být naší samosprávě v této oblasti 
nápomocni. Úkolem ZMČ bude nalézt pro další roky model, který by alespoň částečně vyřešil tento 
problém.     Termín 03/2012  Zajistí: starosta, ZMČ 
 
9. Vzhled historického jádra MČ okolo čp. 11- dotvořit okolí 
ZMČ již získalo na řešení tohoto problému pro rok 2011 2 mil. Kč. V současné době probíhají práce         
na architektonickém ztvárnění této lokality, bude následovat vypracování projektové dokumentace a 
následně zahájena rekonstrukce objektu čp. 11 a revitalizace jeho těsného okolí. 
      Termín: 2012  Zajistí: Ing. Miloslav Král 
 
10. Technický stav zpomalovacích prahů v ulicích Novozámecká a Hrabačovská – oprava 
ZMČ konstatuje, že technický stav v zpomalovacích prahů v těchto ulicích je dobrý a není třeba je 
opravovat.      Termín: vyřešeno 
           

 


