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Dopravní opatření
 Zjednosměrnit ulici Podlišovskou směrem od Rožmberské a část ulice Koberkovy – ve
3. čtvrtletí roku 2016 proběhla instalace dopravního znační
 Opravit povrch vozovky v ulici Koberkova – oprava proběhla v roce 2016
 Zklidnit dopravu v ulici Hodějovská - proběhla veřejná projednání s nabídkou variantních
řešení. V současnosti probíhá komunikace s majiteli dotčených pozemků a komunikuje se
prozatímní řešení
 Regulace dopravy Hodějovská x Broumarská – řešeno komplexně ve variantách
představených na veřejných projednáních, více v bodu výše
 Zklidnit dopravu v ulici Rožmberské – je zpracována studie
 Vybudovat okružní křižovatku Lednická – Broumarská /kruhový objezd/ - je zpracována studie
 Doplnit světelné řízení křižovatky Rožmberská x Broumarská – je zpracována studie, na RMČ
P14 je předložen návrh na zpracování projektu pro TSK hl. m. Prahy
 Zklidnit dopravu v ulici Broumarská před hřbitovem – doprava se zklidní, pokud se bude
realizován záměr zpracovaný ve studii
Zvýšit počet informačních desek ÚMČ Praha 14
 Zlepšit informovanost o veřejných projednáních - viz bod vývěsní tabule níže
 Doplnit vývěsní tabule – zastávky BUS Kyje, Pávovské náměstí – MČ připravuje umístění
informačních tabulí do této lokality
Úprava tras linek MHD
 Přesměrovat linku č. 109 do ulice Rožmberská – MČ k tomuto nemá kompetence
 Přesměrovat linu 223 nebo 181 na trasu linky 109 /ul. Českobrodská/ – MČ k tomuto nemá
kompetence
Doplnění mobiliáře v okolí Kyjského rybníka
 Doplnit ke Kyjskému rybníku lavičky, takové aby moc nestály – po předání příležitosti MHMP,
obdržela MČ letos v květnu 2017 příslib dodání laviček na břeh rybníka poblíž ulice Tálinská
 Doplnit lavičky u kamene pod Bioregenou u Kyjského rybníka, u ulice Tálinská – místní si stěžují
na hluk z již umístěného posezení, doplněním laviček by se problém jen prohloubil
Doplnění občanské vybavenosti
 Vybudovat samoobsluhu v Rožmberské – v místě není prostor v majetku MČ, který by se dal
využít jako samoobsluha, v Rožmberské ulici funguje obchod Jahůdka
 Zajistit nápravu - v Kyjích chybí občanská vybavenost - pošta, úřad – MČ nemá k dispozici
pozemek ani majetek k zajištění této vybavenosti
Realizace ostatních dopravních opatření - např. křižovatka Rožmberská x Broumarská a další
 Doplnit osvětlení u přechodu pro chodce zastávka MHD Spolská /ul. Českobrodská/ - v místě
není možnost napojení na elektřinu
 Vybudovat protihlukovou stěnu v ulici Broumarská nad ulicí Hodějovská – protihluková zeď na
místě je
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Zkulturnění veřejného prostoru - ul. Koberkova a další
 Zprostupnit prostor v Rožmberské - zeď u Pávovského náměstí tvoří nepřirozenou bariéru ve
veřejném prostoru – protihluková zeď zde plní bezpečnostní i protihlukovou funkci, je zde
historicky zažita a její umístění je opodstatněné i na základě požadavků obyvatel
 Opravit celý prostor u ulice Aloisovská, konkrétně kolem studánky + schody – přístup – prostor
bude výhledově revitalizován v rámci výstavby BD Midpoint
 Vytvořit více objektů pro přirozené setkávání obyvatel Kyjí - náves u kostela neslouží jako
centrum – tvorba míst pro přirozené setkávání obyvatel se očekává v rámci revitalizace území
okolo kostela
 Zkulturnit neudržovaný prostor /za ulicí Dvořišťská/ - bývalá hřiště – jde o soukromý pozemek
 Uklidit nepořádek v Koberkově ulici – úklid probíhá v pravidelných intervalech
Podpora MČ v otázce řešení navýšení tlaku vody v ul. Podlišovská, Rožmberská
 Pomoci s řešením - nízký tlak vody Podlišovská, Rožmberská – MČ Praha opakovaně
komunikuje s PVK ohledně řešení potíží

