Praha-Dolní Počernice, Praha
Část obce: Praha

Kraj: Hlavní město Praha

Okres: Praha hlavní město

Správní obvod: Praha

GPS souřadnice: 50.086496N, 14.580449E

Nadmořská výška: 240 m n. m.

Katastrální výměra: 576 ha

Počet obyvatel: 2 590

PSČ: 190 12

Adresa URL: www.praha-dolnipocernice.cz

O obci
Městská část Praha – Dolní Počernice se nachází 11 km od centra metropole v její východní části.

Historie obce
Bohatá historie Dolních Počernic sahá až do pravěku, kdy zde vznikla sídla lidu řivnáčské a později
únětické kultury, jež pak překryla osada z doby římské. První slovanská obydlí byla vybudována ...

Ubytování a restaurace
Stravování nabízí bistro Na Kopečku, Club U krbu, Cukrárna Hana Kaucká, Herna-bar NDR, hotel Svornost,
penzion Český statek, pizzérie Alča, restaurace Barborka, restaurace ...

Okolí a příroda
Páteří městské části je říčka Rokytka, na které leží největší pražský rybník, Velký
počernický. V této části je několik památných stromů : skupina dubů na hrázi Počernického rybníka
...

Současnost obce
Městská část Dolní Počernice žije bohatým společenským životem. Občané mají k dispozici řadu
sportovních a oddychových areálů. Nedílnou součástí života Dolních Počernic je dětský domov, který
také organizuje sportovní akce.

Sportovní možnosti
Občané i návštěvníci Dolních Počernic mohou využívat síť cyklistických stezek, jízdu na koních,
rybolov a procházky po okolí, např. do Xaverovského háje či oblasti klidu Klánovice-Čihadla, jejíž
součástí je i přírodní rezervace V Pískovně.

Památky a zajímavosti
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Nejstarší kulturní památkou a zároveň dominantou je zde kostel Nanebevzetí Panny Marie, který vznikl
někdy kolem roku 1200. Místní zámecký areál tvoří objekty starého a nového zámku čp.1, budovy ...

Doprava
Tuto městskou část protíná železniční těleso trati Praha - Kolín a frekventovaná silnice I. třídy
Českobrodská. V těsné blízkosti vedou i nadřazené komunikace Pražský okruh a Štěrboholská
radiála.Dopravu zajišťují i autobusy.
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