PŘÍLEŽITOSTI ZAPSANÉ NA LOKÁLNÍM VEŘEJNÉM FÓRU
NA ČERNÉM MOSTĚ 2 DNE 14. 9. 2016
Zkulturnění prostoru a opravy komunikací v okolí stanice metra Černý Most, včetně
autobusového terminálu
 Opravit chodník terminál ČM – CČM – požadavek na opravu byl zadán na TSK hl. m. Prahy
 Řešit ladem ležící plochu mezi stanicí metra a bytovou zástavbou – pozemek není v majetku
MČ
 Zachovat travnatou plochu mezi CČM a metrem, zvelebit jako park pro veřejnost, i hřiště pro
seniory – pozemek není v majetku MČ
 Autobusové nádraží + okolí metra - zanedbané , špinavé – řešit – nejsou vyřešeny majetkové
poměry
 Vybudovat pítka – nekonkrétní návrh
 Zasadit strom – Vánoce – u metra ČM – pozemek není v majetku MČ
Doplnění odpadkových košů a zintenzivnění úklidu - např. častější vývoz odpadkových košů na
náměstí u stanice metra a další
 Intenzivněji, častěji čistit kanálky u domů – ulice Mansfeldova – správa domu je věcí majitele,
MČ není majitelem zmíněného domu
 Častěji vyvážet koše na náměstí nad stanicí metra + doplnit velké – MČ navýšila počet o 2 ks
košů, vývoz je 7x týdně, tedy každý den, dále má u vstupu umístěny 2 koše TSK hl. m. Prahy,
vývoz také 7x týdně, dále jedná MČ s TSK na dalším navýšení počtu košů do těchto míst
 Nedostatečný úklid lokality ČM 2 – úklid v lokalitě je prováděn na stejné úrovni jako v jiných
oblastech, v případě hlášení zajišťujeme další úklid přednostně
 Nedostatek odpadkových košů – Dygrýnova, Bobkova + sáčky – V ulici Dygrýnova bude koš
přemístěn dle požadavků občanů. V ulici Bobkova řešíme doplnění ze strany TSK hl. m. Prahy.
Počet košů, vývoz a doplňování příp. přemisťování je na celé MČ pravidelně monitorován a ve
spolupráce s dalšími správci košů je stav aktualizován dle požadavků občanů.
Doplnění značení na in-line stezce v parku U Čeňku
 Doplnit jasné označení in line stezky park v Čeňku – stezka je u vstupů dopravně správně a
jasně označena, v případě užívání stezky cyklisty apod. jde o nedodržování předpisů občany,
MČ nemá možnost ke každému porušení vysílat hlídku MP
Zajištění častějších kontrol ze strany MP ve vnitrobloku Bryksova - Mansfeldova - Bobkova Kučerova
Častější kontroly - pochůzky hlídek policie ve vnitrobloku /růžový/ - Bryksova, Mansfeldova,
Bobkova, Kučerova – častější kontroly jsou zajištěny z MP

