PŘÍLEŽITOSTI ZAPSANÉ NA LOKÁLNÍM VEŘEJNÉM FÓRU
NA ČERNÉM MOSTĚ 1 DNE 1. 9. 2016
Revitalizace tzv. Centrálního parku - zamezení prosaku vody, doplnění mobiliáře, přemístění
části populace nutrií a další
 Přidat lavičky u rybníka Aloisov v části u hráze – byly doplněny dvě lavičky, stávající byly
opraveny
 Odchytnout nutrie a přemístit z rybníku Aloisov - MČ zajistila ve spolupráci s Lesy hl. m.
Prahy odchyt části zvířat. Ve výstavbě je prostor pro jejich další umístění
 Zpevnit vyšlapané cestičky v travnatém porostu v centrálním parku a vytvořit nové
chodníky – po projednání s veřejností a potvrzení požadavku bude realizováno v rámci
kompletní revitalizace centrálního parku.
 Zlepšit prostupnost k centrálnímu parku – Vybudovat cestu k Rajskému vrchu navazující na
stávající cestní síť /vyšlapané cestičky/ - propojit Rajský vrch a prostor pod hrází – po
projednání s veřejností a potvrzení požadavku bude realizováno v rámci kompletní revitalizace
centrálního parku
 Dobudovat cesty pro pěší /navazující na cyklostezku pod ulicí Arnošta Valenty k Rajskému
vrchu – ulice Bergmanova/ - po projednání s veřejností a potvrzení požadavku bude
realizováno v rámci kompletní revitalizace centrálního parku, část pod budoucí rozhlednou
řeší Landie
 Odstranit prosak vody z rybníka Aloisov na cestu vedle potoka vytékajícího z rybníka –
předáno na MHMP, monitorují stav
Rekonstrukce povrchů komunikací (pro pěší i automobily) v lokalitě ČM 1 - ul. Pospíchalova a
další
 Opravit /rekonstrukce/ ulice Cíglerova, ulice Pospíchalova – chodníky, silnice – požadavek byl
předán na TSK hl. m. Prahy, v současnosti je dokončována rekonstrukce chodníků podél ulice
Pospíchalovy
 Opravit nekvalitní povrchy chodníků – veškeré návrhy na opravy jsou zasílány správci
komunikací TSK hl. m. Prahy a jsou realizovány dle nutnosti a finančních možností správce
 Zajistit opravu - u zastávky Bus Doležalova vzniká po dešti jezero, cestující jsou sprchováni požadavek na opravu byl opakovaně odeslán na TSK hl. m. Prahy, nyní jej MČ znovu urguje
Úprava zeleně v okolí stanice metra Rajská zahrada
 Upravit zeleň v okolí metra Rajská zahrada - zeleň před Českou poštou byla zastřižena, místo
je doplněno o nové stromy a celkově uklizeno
Zamezení parkování v protisměru v ulici Pospíchalova
 Zamezit parkování v protisměru v ulici Pospíchalova – pod ZŠ Bratří Venclíků – jde o
dodržování platných předpisů občany, všechna špatně zaparkovaná vozidla jsou nahlášena a
řešena MP
Vybudování propojení Rajská zahrada – Hutě (lávka přes trať a vybudování vlakové zastávky)
 Vybudovat propojení Rajská Zahrada – Hutě - chybí lávka přes trať a vlaková zastávka /Rajská
Zahrada – ulice Borská/ - na realizaci lávky je vydáno územní rozhodnutí, zpracovává se
dokumentace ke stavebnímu povolení
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Úprava povrchu hřiště Volkova
 Srovnat povrch pro využití skate a in line na asfaltovém hřiště /Volkova/ - problém s kanálem
– na místo se nedostane technika pro zajištění nápravy, místo je možné opravit v rámci celku,
ale po předchozím projednání s veřejností o budoucím využití prostoru
Oprava dilatační spáry na tubusu metra
 Opravit dilatační spáru na tubusu metra /Pospíchalova, Cíglerova/ zvýšená hlučnost – věc byla
předána k řešení DPP, MČ není majitelem tubusu
Příspěvek na výsadbu květin
 Přispívat /minigranty/ na výsadbu květin – MČ nemůže přispívat na výsadbu na cizím majetku
a své pozemky udržuje a upravuje, příspěvek tohoto typu je reálný v rámci připravovaného
participativního rozpočtu
Oprava poloměru křižovatky Ocelkova x Cíglerova
 Opravit poloměr křižovatky Ocelkova x Cíglerova – nejde o pozemek MČ

