Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí – podněty obyvatel
Doprava
 Parkování, nedostatek parkovacích míst pro rezidenty (modré zóny). Vozidla parkují po
obou stranách v zatáčce ke škole a busy se z tohoto důvodu před školu nedostanou
(výlety, škola v přírodě apod.) – 10 bodů
 Řešit parkovací místa v ulici Jílovská
 Nová kancelářská 15 patrová budova u Pankráce. Jak bude posílena MHD?
 žádám o realizaci přechodu pro chodce před objektem ZŠ Jitřní.
 Řešit parkování ulici Vavřenova, parkoviště kde nyní stojí kotie Braník zrušeno - polovina
parkovacích míst není
 Zjednosměrnění ulic (ZŠ Jílovská)
 Parkování na přechodu v ulici Vavřenova
 Zvážit možnost krátkodobých parkovacích míst (zálivů) u ZŠ Filosofská, kde rodiče
vysazují své děti, a tím blokují průjezd autobusu, totéž Jílovská
 Návrh zrušit zákaz vjezdu do ulice Jílovská - v úseku ke škole, zřídit parkovací místa
 Dodržování zákazu průjezdu ulicí Krčská (jízda po chodníku), parkovací zóny kolem
metra Kačerov a Budějovická
 Křižovatka Na Dolinách x Lopatecká, když vjíždíte ze Sinkulovy do Lopatecké a máte
zabočit doleva směrem na Pražského povstání –zrcadlo nestačí, betonové zábrany,
které by umožnily výhled (před prodejnou KRUP).
 Kdy už budou zóny? Chceme jednu zónu pro Prahu!
 Vyřešit parkování v ul. Štúrova
 Nesouhlas s návrhem parkovacích zón ve formě květinkových, preferují jednu velkou
zónu – celá Praha 4 nebo raději nic.
 Jak bude v rámci zón řešen provoz pro rezidenty, chybí v návrhu, bez řešení žádné
zóny.
 Časový harmonogram zón.
 Nesouhlasím s parkovacími zónami
návštěvy.

finančně náročné pro občany, sobecké pro

 Svatoslavova + Vlastislavova – řešení dopravy v klidu, nejlépe zóny pro rezidenty, počet
parkovacích míst zvýšit na úkor průjezdného profilu.
 Žádám zrušení parkování na šikmo v ul. Na Bitevní pláni
 Ulice Na Bitevní pláni – hromadné parkování blokuje chodník, ulice má 6 m šířku –
parkuje se na chodníku, vedle chodníku našikmo – projíždějí kolem zdravotní školy po
chodníku rovnou na dálnici. Ze 4 metrů chodníku nezbyl ani jeden metr!
 Vyhodnocení jednosměrek a dopravy v klidu po změně jednosměrek.
 Doprava v klidu na Táborské, značení přechodu na Táborské mezi Hydroprojektem a
Táborskou 41.
 Parkování a projíždění aut ruší v noci, v době nočního klidu v ul. Na Bitevní pláni.
 Přechody Nuselská - nefunkční – nedořešena doprava v klidu ve vazbě na přechody.
 Sezimova ulice – udělat přechod v místě, kde končí náměstí.
 Ul. Táborská naproti č. 39, v chodníku je umístěný poutač, který omezuje průchod. Je
napevno, nutí obyvatelé šlapat do zeleně, chodit po trávníku.
 Nesouhlas s návrhem způsobu parkování po jednotlivých číslech.

 Zrušit platnost zón o víkendu.
 Parkování - řešení modrých zón
 Bezpečnostní situace u ZŠ Filosofská - doprava automobily
 ZŠ Jílovská - přechod otáčení vozidel
 Jílovská - parkování vozidel, nesoulad dopravního značení
 Řešení hlukové zátěže Jižní spojka (Braník / Krč) - 80 dB
Dopravní podnik hl.m. Prahy+ ROPID
 více autobusů (zkrácení intervalu) MHD k ZŠ Filosofská a Jitřní
 Častější intervaly busu č.188 a č.139
 Nová kancelářská 15 patrová budova u Pankráce. Jak je řešeno parkování vozidel pro
tuto budovu, jak bude posílena MHD, v budově budou kanceláře a byty? Pro kolik rodin?
 Posílit spoje ze zastávky Novodvorská (v současnosti pouze 139) směr Poliklinika
Modřany (150 a 157 nezastavují) - problém pro starší občany - chůze
 Řešit MHD ve Vavřenově!!! Buď posílit 121, tak aby všechny spoje jely až do Bráníka,
nebo řešit přetrasováním linky 106, ale aby přes Kačerov pokračovala přes Brumlovku
na Budějovickou (v Hodkovičkách prohodit 121 za 106)
 Nedopustit přetrasování 121 podle návrhu ROPIDu z ledna 2015
 Průjezd pro MHD (193 a 114) ulicí K Výzkumným ústavům v době špičky (6 - 10 hodina)
- zákaz pro osobní automobily, intervaly autobusů 193 a 114 jedou hned za sebou,
potom nic, častější interval
 Regulovat intenzitu osobní dopravy v ulici Pod Višňovkou
 Zjistit proč je zastávka “U Dobešky” na znamení!! (124)
 Zastávka autobusu 197 “Novodvorská” - rozšířit nástupiště, posunout dále od silnice
(nevejdou se cestující)
 Bus č.124- stanice u školy – zrušit pojem „Na znamení“.
 Proč vzniká stanice Olbrachtova a nám. Bří. Synků, kterou lze vypustit, ušetří se ,
nebudou funkční.
 Bus č.124 + 118 zkrátit interval z 20´na méně minut.
Semafory (MHMP + ELTODO):
 Větší bezpečí na vozovce - dobře fungující semafory
 Semafor u hotelu Luka, který je u školy

má krátký interval. Je nutné prodloužení
intervalu – 6 bodů
 Veřejné osvětlení v ul. Jeremenkova a Na Zvoničce nedosahuje až spodní část schodů.
 V Jeremenkově ulici dole nejde televizní signál po zrušení vykrývající antény na
Strahově. Může radnice v této věci něco udělat?
Životní prostředí:
 Více odpadkových košů a laviček v ulici Jílovská
 Psi – více košů na psí exkrementy (Kapitol, u ZŠ Mendíků, Botič, Jezerka)
 Vavřenova 1168 - v příjezdové cestě je betonový blok - nevjede sanita, hasiči a popeláři!

 Přemístit kontejner na papír k ostatním kontejnerům na tříděný odpad - zabírá parkovací
místo
 V ulici Jílovská zajistit dostatečnou podchozí výšku stromů
 Chodník na straně v ulici Ke Lhotce (kořeny stromů)
 Úklid Alšových sadů a okolí
 Nám. Bří. Synků – bude letos vánoční osvětlení?
 Chybí uklízení komunikací pod vozidly Na Bitevní pláni – nikde neproběhlo!
výfukové plyny a hluk z dálnice.

Řešit

 Ulice U Michelského mlýna má nevyhovující stav komunikace a nevyhovující úklid.
 Ul. Táborská naproti č. 39, v chodníku je umístěný poutač, který omezuje průchod. Je
napevno, nutí obyvatelé šlapat do zeleně, chodit po trávníku.
 Pravidelná údržba parků a revitalizace Botiče.
 Zdevastovaný stánek na nám. Bří Synků u WC – jaký je s ním záměr?
 Řešit území Velkého háje pro rekreaci občanů, zejména průchodnost územím
 Zarostlé povrchy + mobiliář (lavičky, odpadkové koše) - Sídliště Jalodvorská
 Novodvorská - špatné povrchy a dětské hřiště
 Řešení okolo rybníku u ulice U Vodotoku (pod koupalištěm)
 Problematika psích exkrementů – vyšší pokuty
 Psí vyhláška - kdy bude zákaz volného pohybu psů?
 Komunální nepořádek (odpadky) v zeleni (ve vysoké trávě) - ulice Jílovská, Za Dvorem,
Trnková, Štúrova (okolí heren), park za Výzkumným ústavem (besnet)
 Zarostlé chodníky trávou + neuklizené chodníky (listí, sníh) - ulice Za Dvorem, Trnková,
Nad Koupadly
 Absence laviček + dětského hřiště - okolí ústavu Akademie věd, okolí Thomyaerovi
nemocnice, zastávka busu Zátiší
 Přeplněné koše na odpad - zastávka bus Sídliště Novodvorská, Budějovická (náměstí)
 Znečištění exkrementy - zelené louky na Sídlišti Novodvorská
 Zachování stávající zeleně - les Habrovka (Krč), Jalový dvůr, zámecká zahrada (Chat.
Havel x Vídeňská)
 Řešení hlukové zátěže Jižní spojka (Braník / Krč) - 80 dB
 Údržba keřů a stromů okolí školy Jílovská (podchozí profil)
 Rozmístit biokompostéry (komunitní)
 Špatný stav zeleně (řezané stromy) - Alšovy sady a nahoru na Tempo
 Kontrola volného pohybu psů (více strážníků) okolí ZŠ Filosofská + přilehlý park
 Přeplněné kontejnery na tříděný odpad - Štúrova, parčík u ulice U Vodotoku
 Retenční nádrže na dešťovou vodu (u škol)
 Bartoškova ul – zasázeny v roce 2014 nové stromy, které zaschly, protože je vlastník
nezaléval.
 Bartoškova ul. – hluk z Vršovického nádraží při nakládce a vykládce vagónů.
 Bartoškova x U Křížku stále přeplněny kontejnery na tříděný odpad.
 Ul. U Křížku a jejím okolí je málo košů na psí exkrementy.
 Neustále přeplněné kontejnery na tříděný odpad ve spodní části Roztylského náměstí.
 U Michelského mlýna zachovat zelené plochy obecně.

 Chybí odpadkové koše ul. Nuselská (od nám. Bří. Synků, Mečislavova, ( levá strana
vozovky).
 Více dětských hřišť na dostupných místech. Nad zastávkou vlaku Kačerov u metra je
velký plac.
 Chybí ledové plochy
Bezpečnost:
 Vyřešit problém s bezdomovci,
 Park Jezerka – vyskytují se v něm feťáci, bezdomovci – absence strážníků Městské
policie hl.m. Prahy – zintenzivnit kontroly dané oblasti strážníky – 9 bodů.
 U Kulturního centra Novodvorský bývají drogově závislí - podnět pro městskou policii,
vyřešit parkování u ZŠ Filosofská a u obchodního centra Novodvorská Plaza
 Zajistit strážníky na přechodu, nejen ve 12.30 hodin, ale i později
 Rušení nočního klidu před KC Novodvorská
 Pomoc bezdomovců - aby se nezdržovali u KC Novodvorská
 Bezpečnostní situace u ZŠ Filosofská - doprava automobily
 Opilci u ZŠ Táborská
 Drogově závislí vedle škol Táborská, Svatoslavova, Křesomyslova
 Klánova číslo 70 - trvalý pobyt bezdomovců
 Nad lesním divadlem (11/13) - bezdomovci lezou do pater
 Klánova číslo 79 - squat - bezdomovci
 Ulice Nad lesním divadlem a okolí mateřské školy - nedostatečná přítomnost městské
policie, grafity a nepřizpůsobivý
 V prostoru KC Novodvorská - bezdomovci
 Krč - les Habrovka - tábořící bezdomovci, zámecká zahrada u velkého rybníka
 Trnkova ulice (v oblasti Akademie věd) - malá přítomnost Policie ČR a městské policie
(bezdomovci mládež)
 Ul. Jílovská před večerkou - prostor není určen ke konzumaci alkoholu, přesto se zde
konzumuje
 Psí vyhláška - kdy bude zákaz volného pohybu psů?
Investice + TSK:
 Oprava chodníků před ZŠ a MŠ, Pod Vilami – chybí kostičky
 Nové osvětlení sportovního hřiště na vrchu Kapitol. V zimním období využít na kluziště.
 Prosím dopravní hřiště pro mládež.
 Kdy bude zprovozněno koupaliště Lhotka?
 Před KC Novodvorská upravit veřejný prostor
 Dokončení povrchu komunikace u školy v ulici Jitřní
 V Jílovské byla zbořena protihluková stěna, nahrazena výsadbou, na místě jsme počítali
s novými parkovacími místy, je tam nová výsadba, auta není kam dát, zvážit nabídku
nového parkovacího domu
 Ulice Nad Zátiším - špatný stav povrchu

 Opravit veřejné schody mezi ulicí Jeremenkova a Na Zvoničce. Veřejné osvětlení
nedosahuje až spodní část schodů.
 V Jeremenkově ulici dole nejde televizní signál po zrušení vykrývající antény na
Strahově. Může radnice v této věci něco udělat?
 Zadní schody u KC Novodvorská - rozbitý asfalt, bahno a štěrk
 Chybí podchod pod nádražím Vršovice - zpřístupnění nádraží směrem z Nuslí
 Podporujte zřizování parkovacích míst v malých podzemních parkovištích – nutno stavět
nové
 Umožněte toto parkování soukromým investorům a především vlastníkům objektů.
 Mečislavova ul. –nutná oprava chodníků.
 Metro Kačerov – zřídit bezbariérový přístup!
 Nám. Bří. Synků – špatný stav chodníků – vypadané kostičky
 Ulice U Michelského mlýna má nevyhovující stav komunikace a nevyhovující úklid.





Revitalizace ul. Nuselská
Vybudovat podchod k Vršovickému nádraží (spojení Nuslí a Vršovic)
Pravidelná údržba parků a revitalizace Botiče.
Zdevastovaný stánek na nám. Bří Synků u WC – jaký je s ním záměr?

 Zarostlé povrchy + mobiliář (lavičky, odpadkové koše) - Sídliště Jalodvorská
 Novodvorská - špatné povrchy a dětské hřiště
 Řešení okolo rybníku u ulice U Vodotoku (pod koupalištěm)
 Výstavba domů pro seniory
 Azylové domy pro matky s dětmi
 Plán podnikání - koupaliště Lhotka
 Retenční nádrže na dešťovou vodu (u škol)
 Více dětských hřišť na dostupných místech. Nad zastávkou vlaku Kačerov u metra je
velký plac.
 Přidat (vytvořit) další sportoviště v parku Na Pankráci
 Opravy, rekonstrukce chodníků – Táborská, Vlastislavova, Svatoplukova, Mečislavova a
další.
 Chybí ledové plochy.
 Investice, realizace Hudečkova
 Koupaliště - rychlé dokončení
 Preference přírodního typu
 Námět zimního bruslení
 Spojení se sportem pro mládež (FC TEMPO)
 Život v prostoru Lhotky po celý rok (pokud to půjde)
 Koupaliště v režimu přírodního parku
 Hřiště nebo jiný typ prostoru pro starší děti na Lhotce
Rozvoj MČ Praha 4:
 Proč vzniká stanice Olbrachtova a nám. Bří. Synků, kterou lze vypustit, ušetří se ,
nebudou funkční.
 Revitalizace Nuselského pivovaru (vyzvat vlastníka)

 Zpracovat urbanistickou studii okolí stanice trasy D Nádraží Krč
 nesouhlas s ??? (slovo nelze přečíst) Dům Klánova
 Neměnit koeficienty zastavěnosti území. O výstavbě rozhodovat společně s občany.
 Koncepce spolupráce IPR, SŽDC, TSK, DP hl. m. Prahy, MČ P4, MHMP.
 Komunikace s developery

Sociální oblast, zdraví obyvatel a rodinná politika
 Kvalita služeb - Lékařský dům Jílovská (ordinační hodiny - časté změny lékařů)
 Více aktivit pro seniory
 letní plavenky pro seniory a maminky na RD/MD na koupaliště Lhotka
 podpora sociálního podnikání na Praze 4
 azylový dům pro ohrožené ženy, muže a děti
 Sociální byty pro pěstounské rodiny
 Výstavba domů pro seniory
 Azylové domy pro matky s dětmi
 Poskytování informací pro seniory v krizových situacích
 Budoucnost školského objektu Svatoslavova
 Chybí předškolní zařízení na Sídlišti Jalodvorská

Majetek a podpora podnikání
 Byty pro pěstounské rodiny – levnější nájem
 Neplnění volebních slibů! –prodej pozemků pod domy –Štěpánek
 Farmářské trhy v Nuslích
 Zřizování věcných břemen k přístupu do bytových domů na pozemcích HMP svěřených
MČ P4.
 Pronájmy městských bytů - vysoké nájemné, špatný stav bytů (lidé byty privatizují 3.
vlně)
 Budoucnost školského objektu Svatoslavova
 Chybí předškolní zařízení na Sídlišti Jalodvorská
Školství, výchova a vzdělávání
 Budoucnost školského objektu Svatoslavova
 Podpora městské části školám v oblasti získávání finančních prostředků z evropských
fondů (metodika)
 Sdílení pracovníků - školní psycholog
 Asistenti předškolní péče do mateřských škol
 Mateřské školy od 2 let
 Chybí předškolní zařízení na Sídlišti Jalodvorská

 Při umísťování dítěte do mateřské a základní školy respektovat vzdálenost od bydliště
 Život v prostoru Lhotky po celý rok (pokud to půjde)
 Větší systematická informovanost dětí na školách ohledně praktického užívání internetu,
praktické návody jak ochránit soukromý

Kultura, volný čas, cestovní ruch
 Zprovoznění Branického divadla
 Kulturní centrum Novodvorská - koncerty, pohybové kurzy pro seniory, taneční večery,
cestovní kanceláře, výtvarné kurzy pro seniory, klubovny pro mládež
 Podpora rozvoje Kongres Centra Praha
 Sjednocení bare taxu služeb
 hřiště nebo jiný typ prostoru pro starší děti
 oddychová zóna ve Velkém Háji
 KC Novodvorská - ještě více kurzů
 Rozvoj kongresové turistiky a výstavnictví (Kongresové centrum Praha)
 Kino v Nuslích (když není SIGMA). Tatra, Morava, Revoluce – Pankrác- 2 body
 Koncerty pro mladší na radnici a koncerty „Dechovka“ na radnici -1bod.
 Větší informovanost pro starší lidi (nemají internet, hůře chodí) – 3 body.
 Ples na radnici – 1 bod
 Realizovat soutěž mladých architektů.

Obecné podněty
 Požadavek na informovanost veřejnosti o stavbách
 Kvalita veřejných prostranství
 Větší informovanost o konání komisí (letáčky na infocentrum Budějovická)
 Větší informovanost pro starší lidi (nemají internet, hůře chodí)

Řešit s vlastníky území Velkého háje pro rekreaci občanů, zejména průchodnost
územím.

V Praze dne 27.11.2015

zpracovala: Mgr. Eva Šimková

