PŘÍLEŽITOSTI ZAPSANÉ NA LOKÁLNÍM VEŘEJNÉM FÓRU NA HUTÍCH
DNE 20. 6. 2016
Opatření pro snížení rychlosti v ul. Budovatelská - umístění značky omezující max. rychlost
 Na ulici Budovatelskou umístit značku s max. rychlostí mezi obytný komplex Panorama a
přejezd – značka je umístěna, dále jsou na komunikaci zpomalovací polštáře
Ostatní dopravní opatření - např. řešení dopravního napojení z obytného komplexu Panorama
mimo stávající zástavbu a další
 Řešit dopravní situaci v ulici Jamská, Za Černým Mostem, Borská, Jordánská – umístit značku
„zákaz vjezdu“ ve směru ze Satalic – řešení souvisí s plánovaným prodloužením Ocelkovy ulice
 Zamezit jízdě na kole po chodníku v ulici Za Černým Mostem mezi Borskou a Jordánskou –
jízda na kole na chodníku souvisí s porušením dopravních předpisů, cyklisté mohou běžné
užívat komunikaci pro motorová vozidla. Nelze zajistit nonstop dohled nad dodržováním
předpisů.
 Zklidnění dopravy v ulici Za Černým Mostem mezi Borskou a Jordánskou – řešení souvisí
s plánovaným prodloužením Ocelkovy ulice
 Řešit dopravní napojení nové výstavby na jinou komunikaci než Jordánskou – řešení souvisí
s plánovaným prodloužením Ocelkovy ulice
 Řešit dopravní napojení obytného komplexu Panorama mimo stávající zástavbu – řešení
souvisí s plánovaným prodloužením Ocelkovy ulice
 Zpomalit dopravu v ulici K viaduktu fyzicky např. zálivy – SŽDC zadala studii na celkové řešení
dopravy v této lokalitě
 Oprava komunikace pod retardéry Jordánská x Za Černým Mostem – retardéry jsou funkční,
vozovka nevykazuje známky poškození, nadále bude stav sledován, případné nedostatky
budou řešeny ve spolupráci s TSK hl. m. Prahy
 Přijmout opatření proti jízdě v protisměru ulice Babylonská – komunikace je osazena
dopravním značením, jde o nedostatečné dodržování předpisů, nelze zajistit nonstop dohled
nad JEJICH dodržováním
 Zajistit semafor pro přechod pro chodce obytného komplexu Panorama – dle sčítání TSK hl.
m. Prahy je zde nedostatečný pohyb pro umístění semaforu
 Doplnit přechody do ulice Jordánské v území Stulíkova – Světská – v současnosti se prověřuje
možnost pro zadání studie
 Podjezd pod viaduktem – Svatojánská – nebezpečné pro chodce, napravit – SŽDC zadala studii
na celkové řešení dopravy v této lokalitě
 Chybí chodník podél Budovatelské – jde o soukromý majetek
 Vedení BUS 202 na ČM přímo přes okruh – vyhne se starým Hutím, přes obytný komplex
Panorama ponechat – tyto úpravy nejsou v kompetenci MČ
 Zjednosměrnit podjezd pod viaduktem ulice Svatojánská – SŽDC zadala studii na celkové
řešení dopravy v této lokalitě
 BUS 186 zachovat do Hloubětína /MŠ, ZŠ/ - propojení Hutí a Hloubětína zajišťuje BUS 396

 Nebezpečná zatáčka Pelušková kvůli zaparkovaným autům – zakázat parkování /1398/ Policie ČR nesouhlasí s umístěním zákazových značek v tomto místě
Navýšení kapacit dětských hřišť a sportovišť
 Zachovat hřiště v parku Splavná – hřiště splavná bude zachováno a rozšířeno
 Vybudovat dětské hřiště v ulici Jamská – nové hřiště je součástí zpracované studie
 Navýšit kapacitu dětských hřišť a sportovišť – proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
sportoviště v parku Splavná, realizace je předpokládaná na 1.polovonu roku 2017
Úklid komunikací a veřejných prostor - např. podchod pod ul. Chlumecká
 Zajistit úklid v podchodu pod Chlumeckou ulicí – podchod je ve správě TSK hl. m. Prahy, MČ
zaslala požadavek
 Doporučení ÚMČ směrem k SVJ a BD k uzamykání popelnic – prevence před bezdomovci – MČ
informovala zástupce bytových domů o výstupech z LF a vyzvala je k plnění povinností dle
zákona
 Vyčistit park u rybníčku U Járku – rybník byl odsvěřen z majetku MČ, nicméně park se
pravidelně uklízí
 Zajistit úklid komunikací – zima, jaro – okolí ulice Římovská - jde o soukromý pozemek
Úprava tújí u chodníku na rohu ul. Jordánská a Hajní
 Chodník Jordánská zpřístupnit lidem – zrušit vysázené túje – roh s Hajní 1376 – MČ vyzvala
majitele, následně byly túje z chodníků odstraněny. Jednomu z majitelů byla výzva posílána
opakovaně. Túje byly ponechány v původním stavu pouze v místě, kde jsou trávníky.
Zlepšení občanské vybavenosti a služeb pro veřejnost - např. zachování občerstvení YAMCA
 Zachovat občerstvení „YAMKA“ – nájem budovy i pozemku je na základě nájemních smluv,
které se řídí běžnými pravidly. MČ nemá prozatím důvod tento nájem rušit
 Více služeb pro veřejnost tipu – on line komunikace na webu – v současnosti probíhají
přípravné práce k zajištění uživatelsky přívětivějšího webu
 Na Hutích chybí obchod, pohotovost, školka – v současnosti probíhá komunikace mezi MČ a
MHMP o pozemcích sousedících s ul. Budovatelská k vypracování studie zřídit na tomto území
lokální centrum, které by zajistilo veškerou nutnou vybavenost území Hutí
 Využít prostor u SOU Gastro pro veřejnost – MČ není majitelem tohoto prostoru
Výstavba lávky přes ul. Chlumecká
 Vybudovat lávku přes ulici Chlumecká - na realizaci lávky je vydáno územní rozhodnutí,
zpracovává se dokumentace ke stavebnímu povolení
Doplnění mobiliáře (laviček a odpadkových košů) podél cyklostezky do Satalic
 Podél cyklostezky do Satalic doplnit lavičky a koše – údržba a úpravy zeleně podél cyklostezky
proběhly, zároveň byly doplněny lavičky
Zamezení výstavby staveb typu vila Viktorie

 Neopakovat v Hutích stavbu jako vila Viktorie – „výškově“, nehodí se do zástavby – MČ
nemá šanci ovlivnit záměry soukromých stavitelů, zajišťuje pouze kontrolu plnění v souladu
s vyhláškami, Územním plánem a další legislativou

