PŘÍLEŽITOSTI ZAPSANÉ NA LOKÁLNÍM VEŘEJNÉM FÓRU
NA JAHODNICI DNE 21. 9. 2016
Úklid a údržba komunikací
 Úklid listí na Jahodnici – úklid listí na Jahodnici probíhá dle schváleného harmonogramu
ve stejných frekvencích jako v ostatních lokalitách MČ
 Vyčištění zámkové dlažby – pravidelné – celá Jahodnice – dlažba je pravidelně čištěna
 Přerůstání keřů na chodníky, ulice Lomnická – jde o keře prorůstající ze soukromých
pozemků, MČ pravidelně prověřuje majitele a komunikuje s nimi formou výzev
Opatření v MHD - např. podpora vybudování autobusové zastávky v ul. Nedokončená a další
 Podpořit BUS zastávku v Nedokončené - zastávka byla obousměrně zřízena
 Posílit hromadnou dopravu – přidat spoj – nyní a při další zástavbě – MČ při jednání
s ROPIDem pravidelně a dlouhodobě požaduje posílení těchto spojů
 Opravit přístřešek pro školní BUS zastávka Jahodnice II ulice Baštýřská – úpravy se řeší se
Správou majetku MČ
 Umístit kamery – rozbitá zastávka BUS Jahodnice – zastávky hromadné dopravy nejsou ve
správě MČ, MČ nemá k těmto úpravám kompetence
 Zavést autobus ulice Manželů Dostálových - objízdná trasa není v současnosti ROPIDEM
akceptována
Ostatní dopravní opatření - např. dosažení rekonstrukce ul. Českobrodská
 Rekonstrukce Českobrodské ulice – na území MČ byla rekonstrukce dokončena
 Doplnit přechody pro chodce z parku Čs. Legionářů přes Bezdrevskou, z rodinných domků
přes Lomnickou k Albertu, uprostřed Lomnické a na konci u Holenské přes Lomnickou –
probíhá komunikace se správcem komunikace a Policií ČR
 Úprava parkovacích míst – navýšení ulice Travná u Obchodního centra Jahodnice a u
restaurace Jahoda /Penzion Max, hospoda u George/ - po dohodě s provozovatelem
budou u obchodního centra vybudována nová parkovací místa, pozemky u Penzionu Max a
u hospody u George nejsou v majetku MČ
Zkulturnění veřejného prostoru, doplnění mobiliáře - např. revitalizace prostoru mezi ul.
Nedokončená a podchodem po tratí
 Vyžití pro teenagery a ostatní generace na travnatém prostoru mezi Nedokončenou ulicí a
podchodem pod tratí – je připravena dokumentace pro územní řízení
 Opravit pletivo na sportovišti Skanska – podle vyjádření firmy provádějící certifikaci nejde
o poškození, které by vadilo využití hřiště, opravy budou provedeny v menším rozsahu
 Doplnit odpadkový koš do vnitrobloku domů 1303 – 1306 ulice Manželů Dostálových –
probíhá mapování, aktualizace stavů a komunikace se všemi správci ohledně doplnění i
vývozů odpadkových košů v rámci celé městské části, Workoutové hřiště – u hřiště je
odpadkový koš umístěn
Zlepšení občanské vybavenosti a dostupnosti aktivit pro veřejnost
 Posílení odpoledních aktivit pro děti i dospělé /od 17. hodiny- …/ v Baštýřské – dílničky,
besedy – požadavek byl předán organizátorovi aktivit
 Vybudovat restaurační zařízení – v rámci rekonstrukce objektu Baštýřská se počítá i
s vybudováním restauračního zařízení

