Zpráva z veřejného projednání
k rekonstrukci komunikací v ulicích Zámečnická a
Mochovská
Proběhlo dne:

20. 5. 2019 od 18.00 do 19.15 hodin

Místo konání:

ZŠ Tolerance, Mochovská 570, Hloubětín

Účast za MČ Praha 14









R. Vondra, starosta MČ Praha 14
I. Kolmanová, místostarostka MČ Praha 14
P. Hukal, místostarosta MČ Praha 14
D. Suchý, vedoucí odboru dopravy
L. Tevi, úsek územního rozvoje
P. George, kancelář starosty
Z. Straková, kancelář starosty
J. Tošner, Magistrát hl. m. Prahy

Účast za obyvatele: 38 zapsaných v presenční listině
Cíle a průběh veřejného projednání
Městská část Praha 14 uspořádala veřejné projednání k rekonstrukci komunikací v ul.
Zámečnická a Mochovská za účelem představení 2 variant dopravní studie řešící rekonstrukci
těchto komunikací včetně vybudování parkovacích stání. Cílem projednání bylo získat
připomínky /návrhy od občanů k navrhovaným variantám řešení a provést prioritizaci mezi
variantami. V úvodním slovu uvítali místostarostka I. Kolmanová a místostarosta P. Hukal
přítomné občany a seznámili je s programem a důvody organizace veřejného projednání. P.
Hukal představil navrhované varianty a po té následovala diskuse a sběr připomínek/návrhů
k jednotlivým variantám.



Varianta A - Parkování Mochovská 69 míst, parkování Zámečnická 39 míst
Varianta B – Parkování Mochovská 82 míst, parkování Zámečnická 39 míst

Podměty k navrhovaným řešením rekonstrukce komunikací Mochovská a Zámečnická
Parkování
-

Zavést systém zón placeného stání
Z varianty B odebrat východní záliv a místo toho vytvořit šikmá stání podél
komunikace Mochovská čp. 548 – 550

-

Vybudovat parkovací místa pro mimopražské v ul. Kolbenova, která budou oddělená
zeleným pásem od komunikace
Zřídit parkovací místa v ul. Poděbradská čp. 540 – 547
Vyznačit na komunikace šířku parkovacích míst
Chodník navržený podél školy v ul. Mochovské nahradit podélným stáním
Zachovat chodník podél školy v ul. Mochovská
Zeleň

-

Kácení omezit na minimum
Stromy, které nebudou pokáceny ohraničit obrubníkem/dlažebními kostkami
Zajistit výsadby nových dřevin po vykácených stromech
Prořezat zeleň mezi hřištěm v ul. Mochovská a domem v ul. ul. Poděbradská (540 –
547)
Variantu B doplnit o dendrologický posudek
Odpady

-

Přesunout kontejnerová stání v ul. Zámečnická čp. 39 na stranu k areálu školního
hřiště (z důvodu zápachu)
Přesunout kontejnerová stání v ul. Zámečnická čp. 39 ke křižovatce s ulicí
Mochovskou (z důvodu zápachu)
Ponechat kontejnery v ul. Zámečnická dle plánu – zajištění čistoty a případné
uzamčení, nebo umístění do přístřešku je na majiteli. Vyzvat majitele k zajištění
pořádku a uzamčení.
Bezpečnost

-

Osvětlit prostory, kde jsou lavičky
Zajistit vyznačení přednosti dětem před vozidly v ulici Mochovská
Zajistit bezbariérovost u obrubníků podél komunikací

-

Různé
Instalovat dobíjecí stanice pro elektromobily

Na závěr měli občané možnost vyjádřit se hlasováním k jednotlivým návrhům.
 Varianta A - Parkování Mochovská 69 míst, parkování Zámečnická 39 míst
Výsledek pro variantu A je 17 hlasů.
 Varianta B – Parkování Mochovská 82 míst, parkování Zámečnická 39 míst
Výsledek pro variantu B1 je 9 hlasů.
Výsledek pro variantu B2 je (bez východního zálivu) 5 hlasů.
Zapsala: Ing. P. George

