Stav příležitostí zapsaných na Lokálním veřejném
fóru v Hloubětíně dne 5. června 2017
 Zkontrolovat stav a zabezpečit nakloněný strom u cestičky (mezi domy
Mochovská 523 a Zelenečská 516) – po konzultaci s dendrologem byl
strom odstraněn
 Chybí chodník před SŠ Tolerance, ulice Mochovská – požadavek byl
zaslán na MHMP
 Zamezit parkování proti předpisům - chodníky, zeleň, křižovatky - mezi
MČ P14 a MP probíhá pravidelná a průběžná komunikace a spolupráce,
jednotlivé případy jsou řešeny na místě
 Špatný úklid - blokové čištění komunikací v ulici Konzumní a Mochovská
– byla odeslána stížnost na TSK hl. m. Prahy, MČ P14 bude provádět
častější kontroly
 Přesunout stanoviště separovaného odpadu ulice Mochovská/Sadská –
není prostor pro nové umístění
 Odstranit lavičky u Havany, centrální náměstíčko u stanice metra, u
restaurace Žralok – lavičky byly odstraněny
 Prověřit objem a četnost vývozu odpadu u provozovatele objektu
Havana, vývoz je nedostatečný – po proběhlém monitoringu bylo
zjištěno, že četnost odvozu odpadu odpovídá potřebám sběrného místa
 Navýšit nízkopodlažní spoje na lince BUS 110, zkrátit intervaly v časovém
úseku 10,00 – 14,00 hod - ROPID navýšení spojů zamítl
 Opravit chodník v ulici Mochovská – zalít díry – chodník byl opraven
 Zlepšit protihluková opatření na Kbelské – požadavek byl odeslán na
MHMP
 Zrušit lavičky nad Havanou – metrem – lavičky byly odstraněny
 Povolit částečné parkování na chodníku v ulici Mochovská, Zelenečská –
vzhledem k šířkovým poměrům nelze v ulicích dle platné legislativy
částečné parkování na chodníku povolit
 V ulici Na obrátce omezit průjezd nákladní dopravy ze stavby v Praze 9 –
průjezd je legální
 Osázet stromy před dům Mochovská 526-529 – pro výsadbu stromů není
před domy dostatek místa
 Upravit vozovku ulice Mochovská, úsek 2 - 6, zrušit záhony, zeleň, upravit
na původní šířku – na základě požadavku MČ zajistil MHMP

 Vyhlásit dotace na výstavbu klecí na kontejnery – kontejnery jsou
majetkem soukromých subjektů, dotace MČ nejsou určeny pro podporu
vlastních zájmů soukromých subjektů
 Opravit vozovku v ulici Zámečnická, Šestajovická, Hostavická,
V Chaloupkách – částečně bylo opraveno, další bude v roce 2018
 Vyznačit parkovací místa u ulice Mochovská/Zámečnická – nelze vyznačit,
v případě vyznačení parkovacích míst by nebyly dodrženy povolené šířky
pro provoz
 Zamezit volnému pohybu psů u školního hřiště SŠ Tolerance ulice
Mochovská – vedení školy bylo informována odborem školství
 Opravit chodníky (zámková dlažba) u přechodu ulice Hloubětínská –
Kyjská – chodníky byly opraveny
 Sociální podnik – rušení klidu, nepořádek - zjednat nápravu – zástupci
Sociálního podniku byli vyzváni ke zjednání nápravy
 Vyčistit a udržovat plochu mezi horním Penny a ubytovnou – prostor byl
vyčištěn a bude průběžně kontrolován a udržován
 Opravit lavičku a přidat další v ulici Zámečnická 520 – splněno
 Zamezit parkování v křižovatce Svépravická, Šestajovická, Vaňkova – mezi
MČ P14 a MP probíhá pravidelná a průběžná komunikace a spolupráce,
jednotlivé případy jsou řešeny na místě
 Zlikvidovat nepořádek v křižovatce Svépravická, Šestajovická, Vaňkova –
jde o nedostatek způsobený nevhodným chováním občanů, MČ nemá
možnost občany napravit, nepořádek byl odstraněn
 Nebudovat dřevěné stánky a neničit zeleň (stromy) v rámci revitalizace
náměstí Hloubětín – požadavky byl přidány k výstupům z VP k náměstí v
Hloubětíně
 Vybudovat bezbariérový přechod od ulice Kolbenova/Kbelská k
zahrádkářské osadě – požadavek byl předán na MHMP

