
Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 
pro období 2022–2026

1. DOPRAVA

Dopravní  situace  v Horních  Počernicích  představuje  jedno  z největších  a  potenciálně  také
nejkonfliktnějších témat, kterými se Rada MČ Praha 20 chce a bude zabývat. Nechceme občanům lhát
ani  slibovat  nesplnitelné,  ale  prosazovat  taková dopravní  řešení,  která  budou pro Horní  Počernice co
nejlepší  a  která  budou  odpovídat  jak  potřebám  moderního  velkoměsta  a  moderní  dopravy,  tak  i
požadavkům občanů na eliminaci škodlivých vlivů a nebezpečí,  jež z  dopravy plyne. Řešení dopravní
situace v Horních Počernicích proto pro nás nepředstavují a nebudou představovat jen opatření v  oblasti
silniční  motorové  dopravy.  Pokud  chceme  účinně  pomoci  netranzitní,  vnitřní  dopravě  v  Horních
Počernicích, je také nutné nabídnout jiné, bezpečné a atraktivní alternativní trasy. Takovými jsou mimo
jiné cyklostezky uvnitř městské části, bezpečné pěší komunikace a další řešení.  

 Budeme prosazovat maximální kompenzační opatření (snížení rychlosti, protihlukové stěny, tichý 
asfalt atd.) na okolních dálničních úsecích, budeme prosazovat co nejefektivnější odhlučnění 
přilehlých komunikací nadřazeného dopravního systému.

 Budeme ve spolupráci s TSK, MHMP a Středočeským krajem prosazovat rekonstrukci a zklidnění
ul. Náchodské (její odlehčení realizací severní i jižní paralelní komunikace – na severu 
prodloužením komunikace U Tabulky západním směrem a komunikace K Zelenči východním 
směrem, na jihu napojením komunikační sítě z Horních Počernic na kruhový objezd u prodejny 
společnosti IKEA, prodloužením Jeřické na ul. Ve Žlíbku, přeložkou ul. K Berance ve smyslu 
Územní studie Horní Počernice – východ), rekonstrukci ulice Hartenberská, realizaci MUK 
Beranka s napojovacími úseky místních komunikací.

 Budeme pokračovat v nápravě dřívějších nevhodných rozhodnutí v oblasti dopravy.
 Zajistíme realizaci podjezdu pod železniční tratí v ulici Bystrá namísto dosavadního úrovňového 

křížení se závorami.

 Budeme prosazovat vybudování nových tras pro pěší a cyklisty: samostatně vedenou lávku přes 

D11 (Klánovická) a přes D10 (tzv. Vinořský projekt) a další nové rekreační trasy (např. dle 
Územní studie Horní Počernice – východ); obnovíme funkci cyklokoordinátora.

 Pro zvýšení bezpečnosti pohybu občanů po místních komunikacích budeme pokračovat v 
rekonstrukcích jejiích povrchů a přechodů a ve výstavbě nových chodníků, budeme se zabývat 
řešením dopravy u škol.

 Prosadíme vhodnou přestavbu parkoviště u nádraží, zahrnující řešení pro jízdní kola.
 Budeme řešit parkování na přeplněných veřejných komunikacích.
 Podpoříme zřízení nové železniční stanice v Čertousích, včetně odstavného parkoviště.
 Budeme ve spolupráci s MHMP usilovat o prosazení plánu na budoucí prodloužení trasy metra B 

s konečnou stanicí a P+R parkovištěm na hranici se Středočeským krajem. 
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2. VÝSTAVBA A ROZVOJ 

Horní  Počernice v pozitivním  slova  smyslu  těží  ze  skutečnosti,  že  jsou  okrajovou  částí  metropole  –
občané mohou např. využívat kvalitní hromadnou dopravu, nesmírně bohatou kulturní nabídku jednoho
z  kulturních center Evropy i pracovní příležitosti,  které hlavní město nabízí.  Zároveň si naše městská
část  udržuje  podobu  a  atmosféru  samostatného  a  v mnoha  ohledech  specificky  fungujícího  sídla
s vlastními příležitostmi a definicemi. Skutečnost, že jsou Horní Počernice součástí Prahy a jsou s  ní úzce
propojeny, vytváří  – a  nepochybně bude vytvářet  i  v budoucnu – tlak na rozrůstání  bytové výstavby,
včetně všech důsledků,  které  tato výstavba přináší.  Zároveň není  možné zavírat  oči  před možnostmi,
které rozvoj a nová výstavba nabízejí pro stávající i budoucí občany Horních Počernic a není ani možné
postupovat proti zákonům naší země definujícím právo nakládat se svým majetkem v souladu s územním
plánem a právními předpisy. Budeme respektovat rovnovážné řešení dbající  na oprávněné a přijatelné
zájmy  stavebníků,  ale  také  na  možnosti  naší  infrastruktury  a  zájmy  občanů,  kteří  již  v  Horních
Počernicích  žijí.  Naším cílem proto  bude hledat  a  prosazovat  taková řešení  výstavby,  která  povedou
k pozitivnímu rozvoji naší městské části, k rozšíření občanské vybavenosti, kultivaci veřejného prostoru
a k jeho citlivé a rozumné modernizaci v duchu nejlepších domácích i zahraničních příkladů. 

 Budeme rozvoj městské části řešit v souladu s územním plánem, s respektem k obyvatelům 
stávajícím i budoucím a s respektem k vlastníkům nemovitostí.

 Na základě smluvního vztahu s investorem zajistíme před zahájením každé nové výstavby 
většího rozsahu podíl investora na rozvoji veřejné infrastruktury naší městské části, včetně 
představení developerského záměru veřejnosti.

 Budeme  upřednostňovat  „brownfieldové“  realizace,  tj.  revitalizaci  zanedbaných  a
nevyužívaných objektů a ploch, přičemž položíme důraz na jejich funkční i estetické začlenění
do současné zástavby.

 Dokončíme ve spolupráci s MHMP pořízení Územní studie Horní Počernice – východ a 
zaměříme se na realizaci navržených prvků veřejné infrastruktury, jako je poliklinika, objekt 
sociální péče, nový školní areál, sportoviště, prodejny, kulturní zařízení, dopravní plochy 
včetně nové vlakové zastávky, parkové a rekreačně pobytové plochy, to vše pro doplnění a 
zlepšení životních podmínek v naší městské části.

 Budeme pokračovat ve výstavbě startovacích a sociálních bytů pro občany Horních Počernic.
 Zajistíme výstavbu kanalizace a zpevnění povrchů ulic v lokalitě V Slavětíně.
 Vybudujeme  novou  sportovní  halu  a  zaměříme  se  na  nalezení  efektivního  způsobu

financování  její  výstavby,  provozu  i  využití,  zaměříme  se  na  rozvoj  další  sportovní
infrastruktury.

 Budeme podporovat koncepční rozvoj areálu LRS na Chvalech.
 Zaměříme se na úpravy hřbitovních areálů s cílem vybudovat důstojné prostory pro smuteční 

obřady a zkvalitnit ve spolupráci s MHMP další péči o oba naše hřbitovy.
 Budeme se ve spolupráci s MHMP podílet na dokončení nového územního plánu Prahy 

(Metropolitní plán), resp. na projednávání změn územního plánu, a to s respektem k potřebám 
a možnostem naší městské části.

 Budeme činit kroky k navázání spolupráce s odbornými pracovišti ČVUT.
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3. OBČANSKÁ SPOLEČNOST A ŽIVOT V HORNÍCH POČERNICÍCH

Živá,  aktivní  a  o  věci  kolem  sebe  se  zajímající  občanská  společnost  je  jedním  z  nejdůležitějších
výdobytků, které roky svobody a demokracie přinesly. Chceme i nadále s  občany, spolky a sdruženími
komunikovat, nechat se inspirovat jejich nápady, a ty nejprospěšnější a současně uskutečnitelné uvádět
do života.  Chceme,  aby Horní  Počernice  byly  ještě  lepším místem pro  rodiny s  dětmi  i  pro  seniory,
protože obě tyto skupiny patří mezi ty, které tráví v Horních Počernicích nejvíce svého času a nejvíce
využívají zdejší veřejné prostory a instituce. Chceme, aby Horní Počernice nadále zůstaly místem, kde
vzniká  dostatek  komunitních  aktivit,  kde  působí  různí  lékaři-specialisté,  kde  se  pravidelně  opravuje
veřejná infrastruktura a kde se dbá na podobu veřejného prostoru a celkovou kulturnost života.

 Občané Horních Počernic jsou pro nás na prvním místě.
 Budeme pokračovat v podpoře komunitních center, zejména těch pracujících s mladými rodinami,

mládeží a seniory. Prorodinnou politiku začleníme do strategie městské části. 
 Budeme usilovat o doplňování a zlepšování veřejného osvětlení.
 Budeme usilovat o zvýšení bezpečnosti a – prostřednictvím MHMP – o změnu legislativy 

v oblasti nelegálních ubytoven na území naší městské části. 
 Chceme dále pokračovat v rozšiřování kapacity a služeb Domu s pečovatelskou službou.
 Chceme dále pokračovat v podpoře seniorů, školní mládeže i členů zájmových kroužků při jejich 

participaci na kulturních, společenských a sportovních akcích.
 Chceme dále pokračovat v zajišťování dopravy pro seniory s využitím elektromobilu (senior-taxi).
 Chceme dále pokračovat v podpoře širokého spektra spolkové činnosti.
 Chceme vhodnou formou podporovat podnikatele, jejichž nabídky a služby jsou pro občany 

Horních Počernic obtížně postradatelné, důležité a prospěšné a které mají pozitivní vliv na život 
v naší městské části.

 Budeme pokračovat v budování optické sítě na území Horních Počernic, která výrazně rozšíří 
možnosti počernických firem, živnostníků i občanů.  

 Chceme pořádat odborné přednášky, poradenství a konzultace pro zlepšení právního a finančního 
vědomí občanů.

 Chceme zlepšit kvalitu Hornopočernického zpravodaje. Iniciujeme vznik komunitních zahrad, 
pokud k tomu jsou vhodné podmínky a existuje zájem místních obyvatel.

 Prověříme možnosti, aby se ve školních jídelnách při počernických školách mohly stravovat i 
ohrožené skupiny obyvatel.

 Zajistíme rozšíření právní poradny o energetickou a dluhovou poradnu.

3



4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stav životního prostředí má zásadní vliv na celkovou kvalitu života a do značné míry ovlivňuje míru
spokojenosti  občanů.  Stav  životního  prostředí  je  k důležitým  ukazatelem  a  symbolem  ohleduplnosti,
rozvahy a kulturnosti. V neposlední řadě představuje stav životního prostředí nemalou hodnotu, která se
může  pozitivně  promítat  i  do  ekonomických  ukazatelů.  Horní  Počernice  jsou  v tomto  hledisku
determinovány  svým  umístěním  na  okraji  metropole,  ale  také  historickým  vývojem  původně
zemědělských obcí a geografickými podmínkami. Proto je nutné se naším životním prostředím důsledně
zabývat a hledat způsoby, jak nejen účinně ochránit stávající zelené plochy, ale také je rozšiřovat, citlivě
kultivovat  a  rozvíjet  všude tam,  kde  je  to  možné a  účelné.  Naším cílem je  zejména  rozvíjet  veřejný
prostor a veřejnou zeleň tak,  aby sloužila k potěše,  odpočinku a inspiraci občanů, byla jim přístupná,
cítili  se  v ní  dobře  a  bezpečně,  přinášela  estetické  hodnoty.  Samozřejmostí  je  respekt  k  moderním
zásadám přístupu k životnímu prostředí a k přírodě. 

 Zajistíme zpracování koncepce rozvoje veřejné zeleně v Horních Počernicích.
 Ve spolupráci s MHMP se zaměříme na dokončení rekonstrukce ČOV Čertousy a rekonstrukci 

systému likvidace odpadních vod pro území v povodí Vltavy (jihozápadní polovina městské 
části), včetně nalezení řešení pro odkanalizování území jižně od D11.

 Zajistíme pravidelnou údržbou stávajících vodních ploch a vodotečí, zaměříme se na udržení vody
v krajině prostřednictvím budováním nových vodních ploch, na efektivní využití dešťové vody u 
budov v majetku městské části a využití obnovitelných zdrojů energie. 

 Budeme usilovat o výkup nezastavitelných pozemků určených pro veřejnou zeleň od soukromých 
vlastníků s cílem vytvoření městských parků a pobytových rekreačních ploch.

 Připravíme revitalizaci vnitrobloků.
 Budeme prosazovat koncepční výsadbu nových stromů na území městské části. 
 Zajistíme nové lavičky (umísťované také do stínu) a odpadkové koše v parcích a na dalších 

veřejných prostranstvích.
 Budeme pokračovat v revitalizaci počernických rybníků a citlivé úpravě jejich okolí. 
 Zajistíme pravidelnou činnost měřící stanice za účelem měření hluku a prachu ve spolupráci 

s příslušnými státními institucemi.
 Zasadíme se o vznik funkčních a bezpečných stanovišť na tříděný odpad a o častější úklid kolem 

stanovišť stávajících.
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5. FINANCE, GRANTY, MAJETEK A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

K financím městské části je potřeba přistupovat konzervativně a pracovat s rozpočtem průběžně v celém
roce. Důležité je rovněž sledovat běžný chod městské části a jejích organizací a hledat cesty, jak citlivě
snižovat náklady a zefektivňovat jejich činnost tam, kde to lze, aniž by utrpěla kvalita nebo šíře nabídky
jejich  služeb.  Budeme  usilovat  o  to,  aby  součástí  financování  projektů  naší  městské  části  byly  v  co
možná  největší  míře  prostředky  získané  z jiných  zdrojů,  např.  z  rozpočtu  Hlavního  města  Prahy,
evropských grantů a projektů a sponzorských darů. 

 Budeme s veřejnými financemi nakládat hospodárně a svědomitě, zajistíme další zdroje 
financování potřebných projektů.

 Budeme lépe hospodařit s veřejnými prostředky a posílíme finanční prostředky pro investice na 
přání (participativní rozpočtování).

 Budeme pokračovat v investicích do bytových domů ve správě Městské části Praha 20.
 Budeme pokračovat v investicích do rekonstrukcí škol a školek.
 Zrevidujeme systém udílení grantů včetně prověření možnosti schvalovat granty víceleté.
 Uspořádáme výběrová řízení na obsazení pozic ředitelů všech příspěvkových organizací městské 

části, a to po ukončení funkčních období stávajících ředitelů.
 Budeme řešit energetickou náročnost budov ve správě městské části, hledání vhodných 

energeticko-ekonomických řešení s cílem zvýšení efektivity a nalezení úspor.
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6. ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS 

Šíře,  kvalita  a  pestrost  nabídky  kulturních,  sportovních  a  zájmových  akcí  je  v  Horních  Počernicích
příkladná. Mnohá kulturní a sportovní sdružení dosahují ve svých kategoriích úspěchů i v  republikovém
nebo dokonce mezinárodním kontextu. Řada kulturních, sportovních i zájmových spolků přitom rozvíjí
dlouhou a úspěšnou tradici a významně spoluurčuje tvář Horních Počernic a pozitivně ovlivňuje jejich
život. Naše městská část zřizuje tři kulturní příspěvkové organizace. Rádi bychom i nadále podporovali
činnosti, kterými se zabývají a nadále je rozvíjeli. Obdobně chceme přistupovat i k oblasti sportu, která
dnes také nabízí širokou paletu vyžití prakticky pro každého. Aktuální pro nás zůstává příprava výstavby
nového školního areálu, víceúčelového kulturního centra a nové budovy Domu dětí a mládeže.  

 Zlepšíme podmínky pro školní tělocvik a činnost hornopočernických sportovních spolků 
výstavbou nové sportovní haly, s možností využití i pro kulturní a společenské akce. 

 Naší zásadní prioritou je zajištění dostatečné kapacity a kvality škol a školek pro děti z  Horních 
Počernic.

 Iniciujeme ve spolupráci s MHMP výstavbu nové budovy Základní umělecké školy. 
 Připravíme projekt výstavby nové budovy Domu dětí a mládeže. 
 Zajistíme dotvoření sportovišť podle moderních standardů a norem.
 Zajistíme pravidelnou aktualizaci celkové sportovní koncepce městské části. 
 Zajistíme zpracování a pravidelnou aktualizaci celkové kulturní koncepce, jejíž součástí bude i 

umění ve veřejném prostoru a kulturní místopis.
 Iniciujeme možnost přesunu stávající místní veřejné knihovny pod Městskou knihovnu hl. m. 

Prahy s cílem zajistit výrazně větší komfort pro čtenáře (obrovský počet knižních titulů, možnost 
vrátit knihu na více místech po Praze, bezproblémová možnost zápůjček z jedné z nejkvalitnějších
a nejrozsáhlejších knihovních sítí v Evropě) a dosáhnout úspory v rozpočtu městské části – to vše 
s podmínkou zachování stávajících pracovních míst a programové nabídky.

 Zrevidujeme vztahy s partnerskými městy v zahraničí a iniciujeme partnerství nová. 
 Zajistíme koncepční rozvoj turistické atraktivity Horních Počernic v souvislosti s rozvojem a 

podporou místních podnikatelů.
 Vybudujeme skutečnou posilovnu pod širým nebem. 
 Připravíme projekty pro nové sportovní a volnočasové trendy.
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