
                                                                                                   
 

 

 
 

Veřejné fórum a zdravá výživa 

 
Již poosmé proběhlo ve čtvrtek 25. května v hotelu Svornost setkání občanů se zástupci veřejné správy. 

Večerem nás provázela Mgr. Vladimíra Kalivodová a pan starosta Zbyněk Richter. Po zhodnocení loňského fóra 

následovala diskuze u sedmi stolů, ze které vzešlo hlasováním nových „10P“ – nejdůležitější problémy a potřeby 

našich obyvatel. Po ověření anketou se jimi dále bude zabývat rada či zastupitelstvo.  
Zastoupeny byly oblasti územního plánování (Zbyněk Richter), rozpočtu MČ (Ing. Michal Konejl), životního 

prostředí (Hana Venclová, Petr Stránský), dopravy (Bc. Jan Šroubek), sociálních služeb a zdraví obyvatel (Mgr. Edita 

Hejdová, MUDr. Pavel Boček) a volnočasových aktivit (Bc. Milan Nedvědil). Velmi zajímavé podněty přišly i od 

„dětského stolu“, kde se aktivně zapojili žáci ZŠ spolu s paní učitelkou Štěpánkovou Kratochvílovou. Ti se nám – stejně 

jako loni opět s velkým úspěchem - postarali o výrobu a ochutnávku zdravého občerstvení. 

Děkujeme všem návštěvníkům a organizátorům za jejich čas a snahu, kterou věnovali podnětným 

návrhům a připomínkám k současnému stavu a především k dalšímu zlepšení života v naší městské části. 

Prostřednictvím vloženého anketního lístku nebo na našich webových stránkách můžete do 7.9.2017 znovu 

hlasovat o prioritě návrhů vzešlých z tohoto fóra. 

 

 
Nejdůležitější problémy vygenerované u kulatých stolů 
   
       1.      (28b.)  Výstavba nové komunikace (tangenty) v jihovýchodní části Dolních Počernic za účelem 

                            zklidnění dopravy v ulici Národních Hrdinů a okolní zástavbě 

       2.      (18b.)  Vybudování hřiště pro starší děti 

       3.      (13b.)  Výstavba domu seniorů 

       4.        (7b.)  Vybudování hřiště pro psy 

       5.-6.    (5b.)  Provádět pravidelné postřiky zeleně proti náletům (včetně parkovacích zálivů) 

                    (5b.)  Uspořádání sociálních sbírek pro občany MČ (konkrétní příklad pan Hanibal) 
        7.        (4b.)  Zákaz kamionové dopravy po ulici Novozámecká a Českobrodská 

        8.        (3b.)  Kontroly Policie ČR z důvodu nedodržování dopravních předpisů v ul. Národních hrdinů (6 tun) 

        9.-11.  (1b.)  Oblast Vinice: Rozmístění pastí na divokou zvěř a radikálně snížit jejich stav 
                      (1b.)  Vybavení atletického stadionu u ZŠ doskočištěm pro skok do výšky 

                      (1b.)  Vybudování a rozšíření dětského hřiště ve Štěpnici (lanové centrum, horolezecká stěna, hrazda) 

     12.        (0b.)  Kontinuální péče praktického lékaře pro dospělé i děti v souvislosti s rozšířením počtu obyvatel 

 

 
zapsala: Markéta Brožová 

koordinátorka MA21 

 

 

   

 


