Poznámka: V níže uvedených textech je u jednotlivých opatření barevně vyznačen aktuální
stav plnění k únoru 2019:
Opatření, která se podařilo realizovat
Opatření projekčně připravovaná nebo částečně realizovaná
Opatření nerealizovaná

Klíčová oblast č. 6

Volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura, cestovní ruch,
turistika)

Globální cíl:

Zajistit pro obyvatele dostatek možností pro kvalitní trávení
volného času

Strategický cíl: 6.2

Rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro volnočasové aktivity

Opatření 6.2.2

Realizátor:

Vybudování nových a rekonstrukce stávajících sportovišť v městské
části Praha 22
Dobudování sportovního hřiště Podléská – Skatepark (pro teenagery)
Sportovní areál Tělovýchovné jednoty Uhříněves – ulice V Bytovkách
– kompletní rekonstrukce areálu – dobudování inženýrských sítí,
výstavba víceúčelové haly, rekonstrukce tribuny a zázemí pod
tribunou, nové víceúčelové haly, rekonstrukce tribuny a zázemí pod
tribunou, nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem (hlavně fotbal)
a dále hřiště pro volejbal a nohejbal
Tělocvična v Lidovém domě v ulici Přátelství – nutná kompletní
rekonstrukce budovy
Sportovní a rekreační zóny kolem Pitkovického potoka
Nový sportovní areál u budoucího gymnázia
Venkovní hřiště pro seniory;
Městská část Praha 22

Odhad nákladů:

Nestanoveno

Doba realizace:

Průběžně 2010-2020

Zdroje financování:

rozpočet městské části, HMP

Popis opatření:

Klíčová oblast č. 7

Životní prostředí

Globální cíl:

V rozhodovacím procesu důsledně dbát na trvale udržitelnou
kvalitu životního prostředí. Chránit a rozvíjet přírodní lokality
v katastrálních územích Městské části Praha 22

Strategický cíl: 7.1

Rekonstrukce, úprava a rozšiřování ploch veřejné zeleně, zlepšení
prostupnosti krajiny

Opatření 7.1.1
Popis opatření:

Obnova parků a veřejných zelených prostranství v městské části
Městské parky a zelená místa budou revitalizovány a pravidelně
udržovány dle zpracovaného Plánu péče o zeleň
Provedení dendrologického průzkumu
Obnova, rekonstrukce a úprava veřejné zeleně:
Vybudování centrálního parku v místě pravého břehu Říčanky
v návaznosti na Oboru – dlouhodobější záměr (zatím zahrádkářská
kolonie)
Ozelenění betonových zdí kolem farmy Netluky a ostatních (majetek
VÚŽV)
Prosazení vzniku nového parku v oblasti bývalé drůbežárny dle
nového ÚP či změny ÚP Z1637 při budoucí realizaci obytné výstavby
Další projektové záměry
Revitalizace Husova parku (celková obnova zeleně - s důrazem na
plochu před Legionářským domem, kde je umístěna obřadní síň a
pomník padlým hrdinům), cestní sítě, osvětlení a mobiliář
Parkové plochy na náměstí Bří Jandusů - parkové plochy rozdělené
sítí cest pro pěší a tokem Říčanského potoka. Na základě
dendrologického průzkumu provést rekonstrukci stávajících dřevin a
realizovat nové vegetační úpravy
Centrální část Hájku – na základě dendrologického průzkumu
provést zdravotního řez dřevin, revitalizovat centrální část kolem
zvoničky, zpracovat pro náves projekt nových vegetačních úprav.
Pro celkový vzhled obce je klíčové vybudování i dobudování silnic a
chodníků
Centrální část Pitkovic - parkové plochy při ulici V Pitkovičkách
plochu kolem zvoničky při ul. Žampionová vhodně revitalizovat, bude
zpracována projektová dokumentace vč. rekonstrukce cest a mobiliáře
Vrcha - parková plocha při ul. Středohorská – rekonstrukce pěších
cest

Realizátor:
Odhad nákladů:
Doba realizace:
Zdroje financování:
Opatření 7.1.2
Popis opatření:

Hřbitov – celková rekonstrukce stromů a keřů na základě
dendrologického průzkumu – zdravotní stav keřů a nové řešení
lokality, nové nádoby na odpad, vybudování veřejného WC
Park ve čtvrti Jiřího Kolihy – mlatová úprava stávajících cest,
rekonstrukce zeleně a dosadba nových dřevin
Postupná revitalizace stávajících dětských hřišť – zpevnění
zarostlých cest na dětském hřišti Za Normou asfaltovým povrchem
(jízda na kole, kolečkových bruslích)
Vybudování venkovního fitparku pro seniory a ostatní veřejnost
Vznik nových dětských hřišť
Vybudování psího hřbitova
Městská část Praha 22
Nestanoveno
Průběžně 2010-2015
rozpočet městské části, HMP, grantový systém HMP
Výsadba a revitalizace stromořadí v městské části
Dojde k obnově uličních stromořadí a výsadbě nových stromořadí ve
vhodných lokalitách městské části, obnovena budou stromořadí kolem
potoků
Projektové záměry:
9 ks topolů černých – stromořadí se nalézá u přírodní památky Obora
v Uhříněvsi za fotbalovým hřištěm podél komunikace spojující
Netluky s Dubčí. Na základě dendrologického průzkumu provést
zdravotní řez dřevin, případně snížení korun a založit nové stromořadí
v mezerách mezi topoly
Stromořadí na Horácké stezce – 27 ks dřevin bylo založeno podél
polní cesty vedoucí od ul. K Dálnici k ul. Tichonická. Doplnit
stromořadí novými dřevinami.
23 ks lip v ul. Lnářská – stromořadí mezi ul. Kašovická a Valšovská.
Provést dendrologický průzkum, zdravotní řez dřevin, odstranit
poškozené stromy a provést dosadby
20 ks lip v ul. V Bytovkách – stromořadí mezi ul. Bečovská a
Křemenná. Dřeviny dosud nebyly udržovány. Provést dendrologický
průzkum, zdravotní řez dřevin
Stromořadí ke hřbitovu – stromořadí kulových javorů podél ul.
Přátelství mezi kruhovým objezdem na křižovatce ul. Přátelství a
K Netlukám a Uhříněveským hřbitovem. Pokračovat v nahrazování
dožívajících stromů novou výsadbou
Stromořadí lip na hřbitově – stromořadí oboustranně lemuje cesty
ve tvaru kříže na hřbitově. Provést dendrologický průzkum a na
základě jeho výsledku zdravotní řez dřevin a odstranění nebezpečných
dřevin

Realizátor:
Odhad nákladů:
Doba realizace:
Zdroje financování:

Opatření 7.1.3
Popis opatření:

Realizátor:
Odhad nákladů:
Doba realizace:
Zdroje financování:

Ovocné aleje kolem místních komunikací kolem Netluk (mezi
Uhříněvsí a Hájkem) – jejich doplnění, obnova. Stromořadí jsou
převážně v péči Výzkumného ústavu živočišné výroby
Provést dendrologický průzkum všech stromořadí, stanovit priority
a zahájit postupnou obnovu stromořadí, která jsou v nejhorším stavu.
Podél málo frekventovaných komunikací by měly být přednostně
využívány ovocné stromy
Městská část Praha 22
nestanoveno
Průběžně 2010 - 2015
rozpočet městské části, HMP - grantový systém v oblasti životního
prostředí
Zlepšení prostupnosti krajiny
Vybudování pěších stezek a stezek pro cyklisty. Kolem Hájku chybí
vycházkové okruhy:
• Trasa z ul. Pod Přehradou, podél Rokytky po levé straně (ve směru
toku), na úrovni ul. Předpolní přes betonovou lávku na pravou
stranu Rokytky (ve směru toku), dále údolím k nemovitostem p.
Hesse, zde vpravo pěšinou směr Stupice až na červenou
turistickou značku. Dále pak buď směr Koloděje nebo Stupice
• Trasa z ul. Pod Přehradou přes brod napříč údolím, pak svahem na
červenou turistickou značku směr Královice
• Trasa po pozemcích MČ Praha 22 kolem vodoteče (parc. č.
226/15, 228/3, 237/15 a 237/14 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi
Propojení Hájku s kostelem sv. Markéty v Královicích, propojení
Hájku s Kolodějemi a Netlukami
Zajištění pěšího přístupu veřejnosti k vodní nádrži Markéta
Vytvoření sítě cest v okolí Podleského rybníka a v prostoru
rekultivované skládky v Uhříněvsi (propojení cest na skládce s
Horáckou stezkou a stávající pěší cestou do Benic)
Propojení jihovýchodní části Uhříněvsi s Dobrou vodou u Křeslic
a Pitkovickou strání u Pitkovic
Nově vzniklá síť stezek pro pěší by napojila Uhříněves, Hájek
a Pitkovice na již funkční cesty v okolních městských částech
(Petrovice, Dubeč, Koloděje, Královice, Kolovraty, Benice a
Křeslice).
Vybudovat nové vycházkové okruhy kolem Pitkovic.
Městská část Praha 22
nestanoveno
Průběžně 2010 - 2015
rozpočet městské části, HMP - grantový systém v oblasti živ. prostředí

Opatření 7.1.4
Popis opatření:
Realizátor:
Odhad nákladů:
Doba realizace:
Zdroje financování:

Opatření 7.1.5
Popis opatření:
Realizátor:
Odhad nákladů:
Doba realizace:
Zdroje financování:
Opatření 7.1.6
Popis opatření:

Inventarizace zelených ploch v městské části
Vznik kompletní inventarizace zelených ploch v městské části –
rozdělené na jednotlivá území MČ Praha 22
Městská část Praha 22
nestanoveno
2010 - 2012
rozpočet městské části, HMP - grantový systém v oblasti životního
prostředí, Revolvingový fond MŽP
Propagace městské části
Vytvoření mapky městské části s vyznačením přírodně cenných
lokalit, památných stromů, naučné stezky apod.
Městská část Praha – Praha 22
50 000 Kč
2010 - 2012
rozpočet městské části, MHMP

Realizátor:
Odhad nákladů:
Doba realizace:
Zdroje financování:

Sportovní hřiště
Dokončení výstavby skateparku Podléská (pro teenagery) dle původně
projektovaného celku
Fitpark pro seniory – vybudování venkovního fitcentra pro seniory za
Domem s pečovatelskou službou II
Fitpark pro dospělé – postupné vybudování fitparku v Rekreační zóně
Vodice
Městská část Praha – Praha 22
nestanoveno
2010 - 2012
rozpočet městské části, HMP

Strategický cíl: 7.2

Péče o vodní toky a plochy v rámci Městské části Praha 22

Opatření 7.2.1
Popis opatření:

Péče o vodní toky a plochy v rámci Městské části Praha 22
Vodní toky a plochy budou revitalizovány a pravidelně udržovány dle
zpracovaného systému péče,
Opatření vedoucí ke zlepšení kvality vody v Říčanském potoce
Revitalizace Podléského rybníka a okolí, zřízení pláží
Zlepšení stavu a využití nádrže poblíž Nového náměstí - Cukrovarská
nádrž – odbahnění, rekultivace okolních ploch, propojení s parkem
Městská část Praha 22
nestanoveno
průběžně

Realizátor:
Odhad nákladů:
Doba realizace:

Zdroje financování:

rozpočet městské části, HMP

Strategický cíl: 7.3

Realizace projektů na snížení energetické náročnosti provozu budov a
zařízení v majetku městské části, zvýšení podílu OZE na energetické
potřebě městské části

Opatření 7.3.1

Snížení energetické náročnosti provozu budov a zařízení v majetku
městské části
Zateplení budov školských zařízení
Aplikace OZE na veřejných budovách
Městská část Praha 22
nestanoveno
2010 – 2013, realizace v závislosti na možnostech čerpání evropských
dotací
rozpočet městské části, HMP
Strukturální fondy EU

Popis opatření:
Realizátor:
Odhad nákladů:
Doba realizace:
Zdroje financování:

Strategický cíl: 7.4

Zlepšení stavu zatížených území v MČ

Opatření 7.4.1

Revitalizace území bývalé skládky Jezera.

Popis opatření:
Realizátor:
Odhad nákladů:
Doba realizace:
Zdroje financování:

Zlepšení stavu, rekultivace a využití území bývalé skládky Jezera
Městská část Praha 22
nestanoveno
nestanoveno
rozpočet městské části, HMP, strukturální fondy EU

Opatření 7.4.2

Zamezení vzniku a odstranění nepovolených skládek

Popis opatření:

Opatření proti vzniku černých skládek
Skládky jsou zakládány zejména na okrajích městské části na méně
frekventovaných komunikacích, na vjezdech na pole a odpočívadlech
při komunikacích a v okolí bývalé skládky (stavební odpady,
pneumatiky, autodíly, nábytek, odpady z vyklízení nemovitostí).
Lokalit, kde se nepovolené skládky opakovaně objevují, je řádově 40.
Instalovat závory či jiné zábrany proti vjezdu a zvýšit ostrahu nejvíce
ohrožených lokalit.
Městská část Praha 22
nestanoveno
průběžně
rozpočet městské části, HMP

Realizátor:
Odhad nákladů:
Doba realizace:
Zdroje financování:

Strategický cíl: 7.5

Zpracování povodňového plánu

Opatření 7.5.1
Popis opatření:
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:

Zpracování povodňového plánu
Zpracování povodňového plánu pro MČ Praha - Praha 22
Městská část Praha 22, HMP
2011 - 2014
200 000 Kč
rozpočet městské části, strukturální fondy EU

