PŘÍLEŽITOSTI ZAPSANÉ NA LOKÁLNÍM VEŘEJNÉM FÓRU
V HLOUBĚTÍNĚ DNE 23. 5. 2016

Zajištění úklidu a zvelebení veřejných prostor - navýšení počtu zásobníků na sáčky na psí
exkrementy, úklid v ulici Mochovská a další
 Doplnit stanoviště se sáčky na psí exkrementy Poděbradská u domů u zastávky Bus Sídliště
Hloubětín sever – stanoviště byla doplněna
 Napravit nedostatečný úklid – potkani – MČ 2x ročně zajišťuje deratizaci zelených ploch, PVK
2x ročně zajišťuje deratizaci kanalizace. Kontejnerová stání, úklid u nich a deratizace je
povinná věc soukromých majitelů
 Uklidit nepořádek u MŠ Zelenečská – zatáčka do Mochovské a místo udržovat čisté – místo je
pravidelně uklízeno, jde o nedodržování předpisů a neukázněnost obyvatel v tomto místě
 Vyřešit problém s nepořádkem a bezdomovci - zaktivizovat policii k řešení problémů - za
domem v ulici Chvalská – vnitroblok s ulicemi Horoušanská, Klánovická, dále v lesíku nad
Aloisovem a nad severním výstupem z metra, mezi přechodem na Mochovské a hřištěm, u
Lidlu, na náměstí Hloubětín zamezit odkládání odpadků u popelnic – MP pravidelně kontroluje
zmíněná místa. Povinnost uklízet odložené odpadky přísluší majiteli nádob na odpad. Jde
především o přetrvávající nedodržování předpisů neukázněnými občany a o nedůsledné
plnění povinností majitelů nádob
 Zkulturnit Kbelskou zeď – např. zelení – oprava zdi proběhla
Vybudování komunitního centra H55
 Vybudovat komunitní centrum, včetně komunitní zahrady u H55 – probíhá zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení
Oprava povrchů vozovek a chodníků - např. ul. Mochovská, Konzumní a další
 Opravit povrchy vozovek a chodníků /obecně všude + Slévačská u semaforu, Klánovická
u podchodu z obchodní domu/- na TSK hl. m. prahy byl zaslán požadavek na opravu. Zároveň
v současnosti probíhá oprava v části ulic Mochovská a Konzumní, po opravách dojde
k opravám povrchů zmíněných ulic. Jde o akci MHMP ve spolupráci s PVK.
 Vyřešit odtok vody – severní strana nad výstupem z metra – po zaslaném požadavku z MČ na
TSK h. m. Prahy byl odtok opraven
 Doplnit chybějící chodníky – Kolbenova – na TSK hl. m. Prahy byl zaslán požadavek na
doplnění, kde byl začleněn do plánu oprav, požadavek bude urgován
 Doplnit v ulici Zelenečská kanály – v současnosti probíhá oprava jednotlivých sítí, je zpracován
projekt na nový povrch komunikace, je v řešení MHMP
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Realizace dopravních opatření - např. zpřístupnění tramvajové zastávky pro vozíčkáře a další
 Zpřístupnit TRAM zastávku metro Hloubětín pro vozíčkáře – řešení je součástí projektu na
bezbariérovou úpravu propojení obou stran Poděbradské. Ve směru do centra je již TRAM
zastávka přístupná bez bariér.
 Vyřešit problematiku parkování Mochovská ulice u parkoviště + parkoviště – ve vnitrobloku
proběhlo veřejné projednání, navrhované úpravy řeší i parkování. V současnosti je navržená
studie přepracovává z důvodu snížení nákladů a úprav, které by respektovaly více názory
občanů.
 Vybudovat BUS zastávku u sídliště park Hloubětín /V Chaloupkách/ - zastávka v Chaloupkách
je v návrzích MČ, jednání i realizace je v dlouhodobém horizontu, rozhodnutí je na MHMP a
ROPID
 Zlepšit dopravní dostupnost - prostupnost ulice Hloubětínská - záměrem MČ je zvýšení
bezpečnosti především před ZŠ
 Vyřešit výjezd ze severní části Hloubětína /Pod Turnovskou tratí x Mochovská/ - výjezd
odpovídá možnostem zástavby a řešení komunikací
 Nesmyslné jednosměrky – Poříčanská, Klánovická, Slévačská – řešení dopravy je zdůvodněné
omezením tranzitu v obytné čtvrti
Revitalizace náměstí v Hloubětíně
 Urychlit revitalizaci hloubětínského náměstí, před revitalizací na náměstí v Hloubětíně
vysadit novou zeleň a udržovat stávající, při revitalizaci náměstí zachovat volný prostor a
vzrostlé stromy na obou stranách, odstranit altánek na severu, včetně prostranství za
obchodním domem – řeší TSK hl. m. Prahy – zpracovaná dokumentace se přepracovává na
základě požadavků občanů z veřejného projednání v květnu 2017
 Vyměnit koše na náměstí za zakryté – poletují papíry – náprava – výměna nádob proběhne
v rámci realizace revitalizace hloubětínského náměstí – byl navýšen svoz odpadkových košů
MČ na 6x týdně
Zkulturnění veřejného prostoru - hřiště ve vnitrobloku v Mochovské ulici a další
 Zachovat hřiště – sportoviště – v docházkové vzdálenosti (SŠ Mochovská) je větší a lépe
vybavené hřiště, ve vnitrobloku je z důvodu hlučnosti prioritou jiný druh sportoviště – dle
tohoto konceptu je v současnosti upravována ideová studie
 Vyřešit problém s drogovými dealery na náměstí Hloubětín u podchodu – na území probíhá
terénní program, z výstupů vyplývá, že se jedná o velmi klidnou oblast z pohledu působení
potencionálních klientů

