Stav příležitostí zapsaných na Lokálním
veřejném fóru na Lehovci dne 24. května 2017
 Ke školnímu hřišti /ZŠ Chvaletická/ instalovat mobilní WC – vedení školy
bylo informováno o požadavku odborem školství
 Na prostředním hřišti (mezi oválem a kurty) opravit povrch, zacelit díru povrch na hřišti je opraven
 Před bývalou prodejnou COOP (Kardašovská ulice) umístit vývěsní
informační desku – probíhají jednání o umístění stavby s vlastníky
pozemků
 Zajistit úklid dětských hřišť u ulice Vizírská – hřiště jsou pravidelně
uklízena
 Řešit problém nedostatku parkovacích míst v ulicích Kukelská a
Kardašovská – počet parkovacích míst nelze navýšit z důvodu nedostatku
prostoru, parkování je možné v objektu JRD
 Doplnit osvětlení v uličce pod školním hřištěm – majitel osvětlení byl
vyzván k zajištění nápravy – MHMP- ELTODO – oprava byla
zakomponována do plánu oprav a údržby
 Zrekonstruovat povrch chodníku a komunikace Kukelská – požadavek byl
zaslán na TSK hl. m. Prahy - oprava byla zakomponována do plánu oprav
a údržby
 Výrazně prořezat zeleň u domů 923 – 927 v ulici Kukelská – prořezávka
proběhla ve spolupráci s majitelem domu
 Doplnění monitorovacích kamer u domů 923 – 927 v ulici Kukelská – MČ
zajistila nabídku dodávky monitorovacích kamer, vzhledem k vysokým
nákladům se od realizace odstoupilo
 Zajistit seč v zahrádkářské osadě (Knínická ulice) směr Hloubětín – seč
proběhla
 Opravit chodníky a obrubníky na rohu ulic Kardašovská a Rochovská –
požadavek byl zaslán na TSK hl. m. Prahy
 Na zastávkou BUS „Sídliště Lehovec“ směr centrum upravit zeleň –
vyšlapanou cestu, osadit trávou, vysázet keře, umístit zábranu, aby se
nedalo procházet mezi přístřeškem a obchůdkem do svahu – na místě
byly umístěny ploty
 Upravit – prodloužit plůtek u domů 903 a 904 ulice Kukelská až k lavičce –
zamezit vyšlapávání cest v trávnících – plůtek byl doplněn a prodloužen

 Vysekat kopřivy pod svahem pod sportovním oválem - vysekáno
 Doplnit odpadkové koše mezi domy 903 a 904 ulice Kukelská – koše byly
doplněny

