PŘÍLEŽITOSTI ZAPSANÉ NA LOKÁLNÍM VEŘEJNÉM FÓRU NA LEHOVCI
DNE 15. 6. 2016
Úprava a údržba zeleně, zkulturnění veřejného prostoru
 Doplnit stromy k dětskému hřišti u ZŠ Chvaletická, ulice Kukelská – stromy budou
doplněny dle možností výsadby
 Doplnit stromy podél ulice Slévačská v prostoru od ulice Žárská po aut. Zastávku a zajistit
sekání trávy – ve správě TSK – před bytový dům lze stromy sázet pouze po projednání
s obyvateli domu, k sekání trávy byla odeslána výzva na TSK hl. m. Prahy – seč kolem
Slévačské
 Doplnit zeminu, zasadit trávu nad garážemi SBD Střížkov – druhá strana domů v ulici
Kukelská 919 – 928 – soukromý majitel pozemku nedovolí žádnou úpravu z MČ
 Vyčistit les od pořezaného dřeva (bezinky apod.), svah nad ulicí V Chaloupkách – Lesy hl.
m. Prahy – jde o malé průměry, nechává se na místě, neodklízí se
 Umístit zábrany mezi trávník u domu 903 ul. Slévačská a krámek a zastávku Lehovec, aby
se neprocházelo, obnovit zeleň, dodat hlínu – je v řešení, zvažují se různé varianty řešení
 Hrabat posečenou trávu (celoplošně) – služba je vysoutěžena bez hrabání
 Řešit vzrostlé stromy – nekonkrétní požadavek
 Zajistit sekání trávy na pozemcích ve správě TSK – trávník mezi benzinovou pumpou a
vstupem do podchodu přes ulici Poděbradská - na TSK hl. m. Prahy byl zaslán požadavek
Rekonstrukce budovy Kardašovská - realizace nového komunitního centra
 Budova Kardašovská – zrealizovat komunitní centrum, zajistit bezpečnost + rekonstrukce
budovy a využití – zajištění oprav a otevření komunitního centra je součástí probíhajícího
projektu z EU
Odstranění kovové konstrukce v průchodu mezi ul. Krylovecká a Kardašovská
 Odstranit kovovou konstrukci „klec pro lvy“ v průchodu z ulice Krylovecká do Kardašovská
– odstraněno
Zamezení znečišťování okolí zadní části domů v ul. Kukelská psími exkrementy
 Zamezit podběhu psů pod brankou – zadní strana domů v Kukelské 919-922, u bývalé
cukrárny – psi znečišťují trávníky, majitelé nerespektují branku – MČ instalovala na své
náklady výstražné cedulky na dvě místa na Lehovci, cedulky zmizely do 24 hodin po
umístění
Doplnění kontejneru na hliník v ul. Žárská
 Doplnit kontejner na hliník – ulice Žárská – tyto kontejnery byly doplněny v několik
lokalitách na Praze 14. Na Lehovci konkrétně v místě Slévačská x Kukelská (MHD)
Doplnění sítí do fotbalových branek na hřišti ZŠ Chvaletická
 Doplnit sítě do branek (velkých), na hřišti ZŠ Chvaletická – probíhá komunikace s vedením
školy

