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     Zápis č. 14 -  jednání  Dopravní  komise  Rady městské části       

                                    Praha 21 dne 30. listopadu 2015 
 

Zahájení jednání v 16.00 hod.;  ukončení v 19.00 hod.  

 

Přítomni: Paní, pan Ing. M. Hájek, I. Birke,  P. Mach, J. Slánský, Ing. J. Brouček,   

                                 RNDr. J.Sikač, CSc., JUDr. V. Kozáková  

 

Omluven: Pan  Ing. M. Čížek, Z. Růžička, M.Samec.   
 

Hosté: Pan Ing. R. Březina (ved. OŽPD); pan Ing. J. Vokatý – TSK HMP; pan Ing. P.Šourek –  

            spol. SATRA, s.r.o.; paní Ing. M. Charvátové a pan Ing. O.Žídek – spol. TZB-Consult  

            Prague s.r.o. 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pan Ing. Milan Hájek, předseda DK v 16.00 hod. konstatuje, že DK je usnášení schopná,  

zahajuje zasedání a předkládá program ke schválení: 

 

1/  Zahájení, kontrola plnění úkolů 

2/  Pražská plynárenská, a.s.  –zástupci společnosti -  informace o plánovaných akcích oprav  

     STL plynovodního řadu v Ú/L a návrhy dopravně inženýrských opatření 

3/  Písemné info od spol. DIPRO, s.r.o. – pokračování v jednáních - rozšíření hlavní  

     křižovatky; plán. rekonstrukce SSZ na hlavní křižovatce   

4/  Informační zařízení na zastávce u Barborky v Dolních Počernicích – průběžné info 

5/  Situace na HMP – příprava na jednání o změně ÚPn na parkovišti P+R, příp. jiný druh  

     parkování v oblasti 

6/  Rekonstrukce komunikací – Hodkovská; info o postupu prací – kanalizace – propojky,  

     ostatní kanalizace – povrchy komunikací – průběžné info 

7/  Nové zastávky BUS  na hlavní – kontrolní prohlídka dne 19.11.2015; kolaudace stavby –  

     zkušební provoz -  info 

8/  Příp. návrhy na úpravu linek MHD – BUS, doporučení RMČ P21 – linka č. 109, aj. 

9/   Postup prací při zřizování dalších Zón 30 – osazování DZ – průběžné info 

10/ Info ze zasedání ZMČ P21 – 23.11.15 v návaznosti na jednání se spol. SATRA (projekt  

      studie P+R - Staroklánovická) 

11/ Podněty občanů 

12/ Různé. 

Program přijat: Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Protože čekají přizvaní hosté, dochází k číselnému posunu bodů. 

 

1/ Pan Ing. M. Hájek po provedené kontrole plnění úkolů konstatuje, že zatím nejsou 

přítomni paní Ing. Charvátová a pan Ing. Žídek – k bodu č. 2 a zve do jednací místnosti pány 

Ing. Šourka a Ing. Vokatého – bod č. 10 – zástupce spol. TSK HMP a spol. SATRA, s.r.o.  

 

10/ + 5/ Pan Ing. Šourek a pan Ing. Vokatý informují DK o přípravě studie – proveditelnost 

parkoviště P+R u žel. zastávky Praha – Klánovice na straně k.ú.Újezd nad Lesy a k.ú. 

Klánovice. Akce je označena č. 293004. Studie byla objednána spol. TSK HMP. Dne 9.9.2015 

proběhlo jednání na odboru ochrany prostředí MHMP – zápis z tohoto jednání /vč. popisu 

variantních řešení) tvoří přílohu tohoto zápisu. Pan Ing. Šourek konstatuje, že by bylo vhodné, 
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aby věc byla projednána se zástupci MČ Praha 21, MČ Praha – Klánovice a MČ Praha – 

Koloděje a bylo sepsáno memorandum, dále, aby byla HMP nabídnuta plocha, atd. 

TSK HMP je připravena a svolá jednání i s MČ Praha – Klánovice a s MČ Praha – Koloděje. 

Po podrobném prohovoření problematiky, kdy např. pan Dr. Sikač zmiňuje, že není možný 

postoj MČ Praha – Klánovice, že na jejich území se věc nebude řešit, problematiku musí řešit 

obě MČ na svém území, jinak to nemá smysl. 

Dále bylo přítomnými zmíněno programové prohlášení HMP, že bude zřizovat parkoviště 

P+R a také to, že věc musí být veřejně představena občanům MČ Praha 21a s občany veřejně 

projednána. Rada by měla vyhledat vhodný pozemek pro směnu, vybrat variantu a požádat 

investora, aby dál studie pokračovala. 

Návrh usnesení do RMČ Praha 21: 

 

I. Rada MČ P21 bere na vědomí informaci o obsahu studie proveditelnosti 

parkoviště P+R u žel. zastávky Praha – Klánovice a ukládá ved. OŽPD ve 

spolupráci s koordinátorkou místní Agendy 21 a s DK Rady MČ P21 připravit 

veřejné projednání záležitosti nejpozději do konce února 2016 a na základě 

většinového názoru občanů bude Rada MČ Praha 21 připravovat další kroky; 

Rada MČ Praha 21 pověřuje radního odpovědného za dopravu jednat s MČ Praha – 

Klánovice a s MČ Praha – Koloděje o dané záležitosti na základě výstupů z veřejného 

projednání 

 

II. Příp. event. 

Rada MČ Praha 21 navrhuje dopravu v klidu v předmětné oblasti řešit jiným způsobem…. 

např. na základě prověřených majetkových poměrů, dopravní dostupnosti navrhuje umístit 

parkoviště P+ R……. 

 

Úkol trvá i nadále sledovat, hlasování: Pro 4, Proti 1, Zdržel se 1 
 

2/ Do jednací místnosti jsou přizváni paní Ing. Martina Charvátová a pan Ing. Ondřej 

Žídek ze spol. TZB-Consult Prague s.r.o. (návrhy situací DIO úseků 1. – 20. kolují mezi 

přítomnými). Připravují DIO pro stavební úpravy plynovodů v ul. Budčické, Nadějovské a 

v okolí. Jedná se o akce, které proběhnou cca v roce 2017, příp. v roce 2016, pokud budou 

finanční prostředky v posledně uvedeném roce. V některých částech bude provedeno protažení 

a někde budou muset být výkopy. Bude se jednat o 5-7 přípojek v jedné etapě, etap bude 20. O 

akci informují s předstihem, aby mohla být i řádně časové koordinována na naší MČ. 

DK bere věc na vědomí, požaduje, aby před započetím akcí byla informována podrobným 

DIO a žádá přítomné, aby zvl. užívání komunikací probíhalo pokud možno po polovinách 

vozovky při zachování průjezdu a povrchy komunikací, aby byly řádně opraveny – - kvalita 

povrchu - dle platného metodiky HMP a MČ Praha 21 – viz usnesení Rady MČ Praha 21 ze 

dne 4.12.2012. 

DK požaduje, aby příslušné odbory hlídaly a koordinovaly akce, tj. OMI-OŽPD ÚMČ P21. 

DK bere věc na vědomí: Úkol trvá i nadále sledovat.  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0 

 

8/ Společně s obsahem bodu 8/ o slovo požádal pan Ing. R. Březina. Dostal za úkol 

projednat dopis spol. ROPID ohledně návrhu změn v MHD. Dopis byl vyžádán a tvoří přílohu 

tohoto zápisu. 

Po prohovoření věci DK navrhuje, aby v odpovědi na dopis starostka MČ Praha 21 uvedla, že 

požaduje návrat linky BUS č. 109 – až do konečné sídliště Rohožník – jedná se také o 

požadavek občanů – viz závěry z Veřejného fóra ze dne 04.11.2015. DK doporučuje, aby MČ 
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Praha 21 společně se spol. ROPID hledaly další možné trasy v Ú/L pro zavedení další 

midibusové linky. DK upozorňuje, že l. BUS č. 251 nečeká na příjezd vlaku, resp. se to stává  

a žádá věc prověřit a přijmout nápravu a dále doporučuje na zastávce l. č. 163 „Depo 

Hostivař“ umístit u výstupu z BUSU el.  informaci o času odjezdu vlaku metra. Výstupní 

zastávka MHD BUS je vzdálena cca 150 m od ústí tubusu metra a cestující nevědí, kdy metro 

odjíždí. Příp. zvážit, zda by nebylo možné stavebně výstupní zastávku posunout blíže k metru. 

Pan Ing. Březina bude osobně informovat paní starostku a dohovoří obsah odpovědi. DK 

doporučuje, aby spol. ROPID pokračovala v ústních jednáních se zástupci MČ P21.  

Věc bude DK i nadále sledovat. 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0 

 

4/ El. informační tabule u Barborky v Dolních Počernicích – spol. Media Channel pro spol. 

ROPID zajistí ve dnech 7.12.2015 – 10.12.2015 osazení tabule na zastávkách – výstup z l. 

163, přestup na l. 109 – obousměrně. 

Sledovat do osazení, DK bere na vědomí. 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0 

 

3/ Zástupce spol. DIPRO s.r.o. k tomuto bodu zaslal písemné vyjádření, které je na zasedání 

přečteno a tvoří přílohu tohoto zápisu. Předseda DK informuje o jednání na TSK HMP – 

rekonstrukce SSZ na hlavní křižovatce a  ÚR -  příprava rekonstrukce hl. křižovatky.  

DK bere na vědomí. Tajemnice přizve pana Ing. Jiříka ze spol. DIPRO na zasedání DK 

v lednu 2016. 

Úkol trvá i nadále sledovat. Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Pan Ing.Brouček žádá prověřit, zda je možné vypnout ve večerních hodinách SSZ u Lidlu. 

Zajistí tajemnice (u p. Ing. Dražka a u p. Ing. Tomka). Info na zasedání DK v lednu 2016. 

 

6/ Hodkovská – o pokračování rekonstrukce informuje pan J.Slánský. DK bere na vědomí. 

Úkol trvá i nadále sledovat. Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Info o pokračování prací – kanalizace na hlavní -  pan J.Slánský sděluje, že byl investorem – 

spol. Zavos, s.r.o. informován o tom, že při přípravě dalších etap stavby kanalizace na hlavní 

se již nepočítá s obj. trasami přes MČ Praha – Koloděje, DIO se připravuje pouze na 

kyvadlovou dopravu na hlavní. DK je tímto postupem velmi překvapena a žádá o vysvětlení, 

proč byl zvolen tento postup. 

Ukládá tajemnici přizvat na nejbližší zasedání DK ředitele spol. Zavos, s.r.o. pana Ing. 

Přikryla a pana Ing. A.Adámka.  

Úkol trvá i nadále sledovat. Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0 

 

7/ Pan Ing. M.Hájek informuje DK o zkušebním provozu zastávek – výstup z kolaudační 

prohlídky a o zavedení zastávek do JŘ – od 13.12.2015, staničení bude osazeno v nejbližších 

dnech spol. DP HMP.  

Prohovořeny jsou provedené stavební úpravy a osazení prostoru pro cestující. 

Úkol trvá i nadále sledovat. Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0 

 

9/ Zavedení dalších Zón 30 – info podávají V.Kozáková a J. Slánský – v současné době má 

na stole situace pan kpt. Ing. M.Hovorka. Po jeho vyjádření bude vydáno opatření obec. 

povahy.  

DK bere info na vědomí. 

Úkol trvá i nadále sledovat. Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0 
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11/ DK požaduje prověřit osazení kamer na sloupech VO podél hlavní, jaké sbírají 

informace? 

Zajistí tajemnice. Info na zasedání DK v lednu 2016. 

 

Termíny zasedání DK v roce 2016. Zasedání se uskuteční vždy ve středu od 16.00 hod. ve 

velké zasedací místnosti v přízemí budovy ÚMČ P21 ve dnech: 

 

13.1., 3.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6., 13.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapsala: JUDr. Vladimíra Kozáková  

Zápis el. ověřen dne 04.prosince 2015 – Ing. Milan Hájek, předseda DK 
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