PŘÍLEŽITOSTI ZAPSANÉ NA LOKÁLNÍM VEŘEJNÉM FÓRU
V HOSTAVICÍCH DNE 19. 9. 2016
Dopravní opatření - např. parkování v Novozámecké ulici a další
 Doplnit značku „zóna 30“ – doplnit stávající až za viadukt v Pilské a do Novozámecké na
úroveň mezi Vidlákem a Osetou – doplnění značkou „zóna 30“ PČR nedoporučuje
 Stání v Novozámecké upravit jako ve Froncově – podélné – ROPID nesouhlasí z důvodu
znemožnění obslužnosti území linkami autobusu

 Zavést autobus do Froncové – alespoň občasnou zastávku – prověření minibusu – jde o
ojedinělý požadavek a z ekonomického hlediska je prozatím nedoporučen
 Zákaz kamionů po Českobrodské – doporučení směřovat z Pražského okruhu na
Štěrboholskou radiálu, Průmyslovou a Českobrodskou – jde o záměry hl. m. Praha, MČ
nemá pravomoc k řešení
 Zpomalit Novozámeckou – v ulici je umístěn měřič rychlosti, PČR nevidí důvod pro další
opatření
 Křižovatka Lipenské náměstí je nebezpečná – chybí přechody, přes kontejnery není vidět –
pro vozidla. Návrh: kontejnery přemístit ze středu křižovatky na chodník, vytvořit kruhový
objezd – umístění kontejnerů je historicky prověřené k užívání, není k dispozici nové místo
 Úprava BUS zastávky Hostavice směr Praha – je to vysoko, nejde nastoupit – úprava byla
provedena v rámci proběhlé úpravy točny Vidlák
 Zkrácení intervalu na přechodu pro chodce ulice Českobrodská k Albertu – světelná
signalizace je řízena dynamicky dle hustoty provozu
 Zastřešení MHD zastávky Hostavice – zastřešení proběhlo v rámci úpravy točny Vidlák
Údržba a oprava komunikací, úprava veřejného prostoru - např. oprava panelové cesty a další
 Doplnit chodník do ulice Pilská – na stranu, kde není – chodník nelze doplnit bez kácení
vzrostlé aleje, což není záměrem MČ
 Opravit panelovou cestu – lepší přístup k parku – poldru /i cyklisti/ - majitelem cesty
není MČ
 Využít asfaltovou plochu na Malšovském náměstí pro vznik parkoviště, upravit plochu –
úprava je možná po projednání s veřejností o možnosti využití
 Zimní údržba Novozámecká nádraží – bylo začleněno do plánu zimní údržby
 Údržba chodníků – v této lokalitě pravidelně probíhá údržba chodníků
Údržba hřiště v parku v ul. Pilská
 V parku Vidlák chybí houpačka – houpačka je objednána
 Zajistit opravu na hřišti v parku v Pilské – propojení sítě s mantinely je rozbité, návrh.
Elektropásky – v současnosti je v řešení oprava celého hřiště z důvodu spadlého stromu
Úprava a údržba zeleně - např. prořezání aleje v ul. Novozámecká a Hruškovská a další
 Prořezat aleje Novozámecká – Hruškovská - prořezáno
 Prořezat vrby na točně u autobusové zastávky – vrby byla odstraněny v rámci úpravy točny
Vidlák
 Ořezat stromy, očistit krajnici v ulici Hodějovská – SŽDC byl předán požadavek
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Bezpečnostní opatření - např. navýšení hlídek MP a další
 Navýšení hlídek MP – bylo projednáno s MP, četnost hlídek byla navýšena
 Oprava pumpy u parku Vidlák, Novozámecká ulice – obě pumpy jsou zajištěny z hlediska
bezpečnosti
 Kamerový systém Pilská, Lucinková – v Pilské je v jednání kamerový systém v rámci kavárny,
v Lucinkové nejde o potvrzený opodstatněný požadavek
Doplnění mobiliáře a zajištění úklidu - např. odpadkové koše před park v ul. Pilská, v ul. Farská u
vstupu do parku, na nám. Zd. Braunerové
 V Hostavicích doplnit stojany na psí pytlíky – roh Osetá, Minaříkova u parku – stojan je
umístěn, ulice Nežárská k cestičce naproti č. p. 11 – stojan je umístěn na rohu Nežárské a
Bartoňkovy, Malšovské náměstí – je v řešení
 Doplnit koše – před park Pilská, ke stojanům s pytlíky, ulice Farská u vstupu do parku,
náměstí Zd. Braunerové – před park Pilská a na cestě do parku u ulice Farské je koš
umístěn, v jednání je umístění koše na náměstí Zd. Braunerová
 Soc. zařízení pro řidiče MHD na zastávku Hostavice – není v kompetenci MČ
 Zajistit automat na jízdenky zastávka Hostavice – lístky lze zakoupit pomocí SMS nebo
v autobusech
 Nepořádek kolem statku – Pilská – soukromý majitel
Přemístění stanoviště kontejnerů na točně Vidlák
 Přemístění kontejnerů na točně Hostavice - řešeno v rámci probíhající úpravy točny Vidlák

