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Nová cyklostezka v Újezdě nad Lesy je zprovozněna 

Tisková zpráva MČ Praha 21 vydaná dne 19. září 2014 

 

Slavnostní otevření cyklostezky v ul. Čentická mezi dvěma budovami Masarykovy základní 

školy v Újezdě nad Lesy se konalo 18. 9. 2014 ve 14 hodin. Součástí vybudování cyklostezky 

byla úprava celé komunikace, ve které dojde pomocí zpomalovacích prahů k celkovému 

zklidnění dopravy. Náklady ve výši 2 mil. Kč byly hrazeny z rozpočtu MČ Praha 21. Po 

slavnostním otevření cyklostezky následovala cyklojízda a bezpečnostně preventivní akce ve 

spolupráci ÚMČ Praha 21, Masarykovy základní školy, Policie ČR a Městské policie Praha. 

 

MČ Praha 21 se ve spolupráci s Masarykovou základní školou a složkami policie zapojila do 

Evropského týdne mobility akcí DEN MOBILITY aneb NECHTE AUTA DOMA. Ředitel 

Masarykovy ZŠ Mgr. Miroslav Kurka uvádí: „Naše škola působí ve dvou budovách spojených 

ul. Čentická, proto jsme uvítali stavební úpravy, které povedou ke zklidnění dopravy a 

podpoří více cyklistickou dopravu.“ Základní škola zahájila Den mobility tzv. „pěšobusy“, 

které mohly děti využít na sedmi stanovištích a dojít do školy pěšky za doprovodu učitelů. 

„Tuto akci pořádáme každý rok, protože chceme ukázat rodičům, že není potřeba denně vozit 

své dítě do školy autem, že to lze i jinak,“ říká ředitel základní školy. 

 

Slavnostního otevření cyklostezky se zúčastnili i zástupci sdružení Auto*Mat, kteří začínají se 

základní školou spolupracovat na podpoře udržitelné dopravy. Starosta MČ Praha 21, RNDr. 

Pavel Roušar, sděluje: „ Budování cyklostezky s celkovou úpravou ulice Čentická je součástí 

naší strategie v rámci zklidňování dopravy v Újezdě nad Lesy. Vycházíme ze zpracovaných 

koncepcí cyklogenerelu a generelu dopravy, které schválilo místní zastupitelstvo.“ 

 

Po slavnostním otevření cyklostezky následovala cyklojízda za doprovodu cyklohlídky 

Městské policie Prahy, které se zúčastnili někteří žáci základní školy, starosta MČ Praha 21, 

ředitel základní školy a další občané. Bezpečnostně preventivní akce pokračovala na ul. 

Staroklánovická. Policie ČR měřila rychlost projíždějícím autům a kolegové z odd. prevence 

s dětmi ze základní školy odměňovali ukázněné řidiče dárkem z BESIPu a těm neukázněným 

předávali citróny.  

 

Další skupiny dětí s policií přešly na parkoviště před obchody Lidl a Penny, aby rozdávaly 

řidičům letáky s upozorněním, že „Moje auto není trezor“. Společně působili na řidiče, aby si 

ve svých autech nenechávali cennosti, když jdou na nákupy. 

Den mobility se uskutečnil v této šíři v MČ Praha 21 poprvé a přesvědčili jsme se, že je nutno 

tyto akce pořádat častěji pro podporu udržitelné a ohleduplné dopravy. 
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