Návrhy Akčního plánu Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20 na období 2018-2020
Oblast, návrh opatření
A. Prostor,kvalita života,identita s místem,ve kterém žijí
Prosazovat záměr vybudování nové čistírny odpadních vod v
lokalitě Sychrov
Výstavba malometrážních bytů Náchodská
Výstavba bytových domů Beranka MČ Praha 20
B. Životní prostředí - Zdravé,čisté a krásné Horní Počernice
Vypracování koncepce rozvoje zeleně na území MČ Praha 20 na
pozemcích ve správě MČ i na pozemcích ve správě hl.mPrahy

indikátor plnění

zodpovídá

změna platného plánu a vymezení v Metropolitním
plánu
kolaudace bytů
kolaudace domů

OVÚR, starosta/tka
OHSaI
OHSaI

schválený koncepční materiál

OŽPD, OHSaI, OMH ve
spolupráci s OOP MHMP

Revitalizace parku Šedivého na Chvalech
Revitalizace parku mezi ul. Chvalkovická, Vysokovská, Běchorská
Realizace stromořadí v ulici K Berance
Revitalizace území mezi Biologickým a Xaverovským rybníkem,
včetně zmeandrování toku Svépravického potoka a realizace
zemního valu
Zajistit kontinuální imisní měření ovzduší

2019 ukončená revitalizace
2020 ukončená revitalizace
ukončená výsadba
2020 ukončená revitalizace

OŽPD, OHSaI, OMH
OŽPD, OHSaI, OMH
OŽPD, OHSaI, OMH
OŽPD, OHSaI ve spolupráci OOP
MHMP

Vybudování cyklostezky do Zelenče
Realizace úseku cyklostezky Ve Žlíbku od hranice s Běchovicemi
po křižovatku Ve Žlíbku x K Berance
Realizace cyklostezky Božanovská- úsek BožanovskáxMezilesí most přes Božanovská
Zajištění zpracování dopravního modelu celé MČ
Zpracování dopravní koncepce MČ
C. Bezpečnost klidné místo pro život
Bezbarierovost budovy ÚMČ Jívanská 647
D. Školství,vzdělávání a výchova-Škola ve městě a město ve škole

PD, vykoupené pozemky, vysoutěžený zhotovitel
2020 ukončená výstavba

OŽPD, OHSaI
OŽPD, OHSaI

2020 realizace stavby

OŽPD, OHSaI

dopravní model
schválený koncepční materiál

OŽPD ve spolupráci s MHMP
OŽPD ve spolupráci s MHMP

realizace projektu

OHSaI

ve spolupráci s ČHMÚ pravidelná opakující 48 hodinová OŽPD
měření v období leden, duben,červenec,říjen

rozvoj školství dle MAP vzdělávání MČ Praha 20

realizace projektu

pokračovat v modernizaci škol
realizace projektu
vybudovat zázemí pro sportovní vyžití žáků a studentů
kolaudace zařízení
zvyšovat bezpečnost ve školách pomocí technického zabezpečení
a zvyšování znalostí ochrany
realizace projektu
E. Zdravotnictví,sociální oblast-Respektování potřeb všech obyvatel
rozvoj nabídky sociálních služeb - vybudování Stacionáře pro
seniory
výkup pozemků, realizace projektu
rozvoj nabídky sociálních služeb - rozšíření DPS
kolaudační rozhodnutí
rozvoj nabídky sociálních služeb - vybudování Střediska osobní
hygieny
rozvoj nabídky sociálních služeb - centrum pečovatelské péče
rozšíření nabídky zdravotnických služeb - zvýšení počtu
praktických lékařů pro děti i dospělé
sociálně-zdravotní pracovník obce
pracovní pozice v organizačním řádu
F. Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch,
turistika) - Přijďte k nám, nás to tu baví
vybudování cyklostezky do Zelenče
cyklostezka Ve Žlíbku -realizace úseku od hranice s Běchovicemi
po křižovatku Ve ŽlíbkuxK Berance
cyklostezka Božanovská -úsek Božanovská x Mezilesí- most přes
Božanovskou
Rekonstrukce stodoly na Chvalské tvrzi
Rozšíření a rekonstrukce RC MUM

OSVŠ, OHSaI,ředitelé
příspěvkových organizací
OSVŠ, OHSaI,ředitelé
příspěvkových organizací
OSVŠ, OHSaI
OSVŠ, OHSaI,ředitelé škol,
tajemník

OSVŠ, OHSaI
OSVŠ, OHSaI
OSVŠ, OHSaI
OSVŠ, OHSaI
OSVŠ ve spolupráci s MHMP
tajemník, OSVŠ

zpracovaná studie 09/2018, PD k ÚR 3/2019,
vykoupené pozemky, vysoutěžený zhotovitel stavby

OŽPD, OHSaI

zrealizovaná stavba

OŽPD, OHSaI

zrealizovaná stavba

OŽPD, OHSaI

kolaudační rozhodnutí
kolaudační rozhodnutí

OHSaI
OHSaI

vytvoření funkčního místa referenta na ÚMČ, který se bude
věnovat problematice sportu a ostatním volnočasovým aktivitám pracovní pozice v organizačním řádu
G. Veřejná správa, vnější vztahy, informatika (ve vztahu k veřejné správě) - vstřícný a fundovaný zástupce občanů

tajemník ÚMČ

uvedení do provozu mobilní aplikace MČ Praha 20 - nástroje pro
oboustrannou komunikaci mezi úřadem a občany a její rozvoj na
další platformy
fukční aplikace
elektronické formuláře- zjednodušení podávání a vyplňování pro
veřejnost
funkční formuláře na webových stránkách MČ

OI,tajemník
OI, tajemník

