
            

             

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky jednání 5. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice 
 

Ve čtvrtek 15. května se konalo v hotelu Svornost již 5. Fórum, které pořádala Zdravá MČ Praha – 
Dolní Počernice pro své občany, se kterými měla pojmenovat 10 největších problémů, které považují  
v Dolních Počernicích za nejzávažnější. Řešily se oblasti veřejného života jako doprava, školství, 
územní plán, životní prostředí a bezpečnost. Velkým přínosem fóra byl dětský stůl žáků naší základní 
školy, kteří projevili příkladnou aktivitu a znalost problémů, které tíží i jejich starší spoluobčany. Dále 
nás potěšila početná účast našich občanů, kterých se sešlo téměř sedmdesát. Níže uvedené problémy 
budou nyní formou ankety (zveřejní se na našich webových stránkách a v DPZ) doručeny do všech 

domácností v naší MČ s žádostí, aby ti, kteří se fóra nezúčastnili, mohli svými hlasy 
zdůraznit problémy, které oni považují za nejdůležitější. Ještě v září letošního roku projedná výsledky 
ankety Zastupitelstvo MČ, které také přijme opatření k jejich řešení. Tento způsob zapojování 
obyvatel městské části do věcí veřejných je důsledkem členství naší MČ v Národní síti Zdravých měst 
a obcí České republiky, kde jsou propagovány principy Místní agendy 21 a udržitelného rozvoje MČ. 
Ne vždy se problémy vyřeší ke spokojenosti všech, ale rozhodně vždy proběhne plodná diskuse 
s určitými výstupy, které pak samospráva a úřad MČ uvádějí v život. 
 

Výsledky jednání 5. Fóra: 
 

  1.   (24b.)    Doplnění vybavení školy o interaktivní tabule a tablety 
  2.   (17b.)    Úklid po kočkách a psech na veřejných prostranstvích 
  3.     (9b.)    Zalesnění pozemků vpravo i vlevo od Pražského okruhu v oblasti Vinice 
  4.     (9b.)    Zpřístupnění školního hřiště během dne i víkendu pro žáky školy 
  5.     (8b.)    Vybudování hřiště pro seniory 
  6.     (8b.)    Problém bezdomovectví - obtěžování obyvatel MČ 
  7.     (8b.)    Častější úklid uličních žlabů 

  8.     (7b.)    Vybudování nové školy 
  9.     (7b.)    Vykrádání vozidel 
10.     (6b.)    Změna intervalu světelné signalizace na X Českobrodské/Národních hrd. 
11.     (6b.)    Zlepšení komunikace ve škole 
12.     (5b.)    Změna trasy linky MHD 263 okolo zdravotního střediska do Štěrbohol 
13.     (0b.)    Zabezpečení a úklid veřejného sportoviště ve  Svatoňovické ul. 
 

Dětský stůl: 
 

  1.   Doplnění vybavení školy o interaktivní tabule a tablety 

  2.   Zpřístupnění školního hřiště během dne i víkendu, příp. vybudování nového hřiště 
  3.   Rozšíření hřiště o skatepark, basketbalové koše, fotbalové branky, horolezeckou stěnu  
  4.   Vybudování letního koupaliště a letního kina (areál LP) 
  5.   Zamezení ucpávání uličních žlabů (V Ráji, K Zámku...) 
  6.   Změna jízdního řádu autobusu 296 (ráno v 7.30 ke škole, odpoledne ve 13.40 od školy) 
  7.   Posílení spojů ke škole v ranních hodinách 
  8.   Zvýšení počtu odpadkových košů a laviček v MČ 
  9.   Zastřešení všech autobusových zastávek a umístění laviček (např. Ke Hrázi) 

10.   Omezení hluku z Pražského okruhu v ulici Nad Rybníkem 
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starosta a politik Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice 


