Stav příležitostí zapsaných na Lokálním
veřejném fóru na Hutích dne 17. května 2017
 Zajistit BUS Hutě – Hloubětín častěji a večer i o víkendu – obnova linky
186 – ROPID prodloužení linky zamítl
 Zajistit opatření pro migrující žáby v ulici Borská – v oblasti byly sníženy
obrubníky y umístěno svislé dopravní značení
 Zajistit vybudování protihlukové stěny u trati v úseku Vysočany – Horní
Počernice – v září 2017 byla žádost odeslána na SŽDC
 Zajistit prodloužení komunikací Ocelkova – Lipnická – MČ Praha 14
podporuje záměr MHMP, v současné době probíhá výkup pozemků
 Prověřit umístění zpomalovacích pásů v ulici Za Černým Mostem – dle
platné legislativy není možné další pásy umístit
 Prořezat keře a umístit zrcadlo v ulici Ťerlická – bylo prořezáno
 Zajistit lepší údržbu hřiště v lesoparku na Lehovci – na Lesy hl. m. Prahy
byla zaslána výzva, hřiště není MČ Prahy 14
 Zajistit doplnění posilovacích prvků na hřiště ve Splavné – doplnění prvků
je rozpočtováno na rok 2018
 Zajistit šintování u zastávky Lipnická – šintování proběhlo
 Zajistit zastřižení stromů ze zahrádkářské kolonie horní část ulice Jamská
– neexistuje správce kolonie, není na koho se obrátit
 Zklidnit dopravu v oblasti Hutí (ulice Jamská – zklidnit, opravit a alespoň
jednosměrně zprůjezdnit ulici K Hutím) – dle platné legislativy nelze ulici
Jamskou vzhledem k šířkovým poměrům zklidnit, zjednosměrnění ulice
K Hutím je zahrnuto v plánu rekonstrukce tratě
 Vybudovat dětské hřiště u obytného komplexu Ekospol – v roce 2017
proběhla dvě projednání s veřejností, na jejichž základě bude upravena
studie a zpracován projekt. Realizace se předpokládá v letech 2018-2019.
V současnosti probíhá zpracování dokumentace k ÚR a SP.
 Vyčistit rybníček V Járku – rybníček není v majetku MČ
 Řešit dopravní situaci v ulici Jamská – dopravní situace byla prověřena a
kapacita ulice je dostatečná, dále bude probíhat monitoring
 Zajistit opravu kanálů v ulici Jamská nad č. p. 336 – TSK hl. m. Prahy
zajistila proplach

 Vybudovat chodníky u ulice Budovatelská (od Ekospolu k zastávce
Jamská) – jde o soukromé pozemky
 V ulici K viaduktu přiblížit prahy k tunelu (zklidnění průjezdu aut
tunelem), zajistit bezpečnost chodců – prahy byly přiblíženy
 Vybudovat MŠ – MČ nemá v současnosti v této lokalitě k dispozici žádné
budovy ani pozemky, na kterých by bylo možné MŠ vybudovat

