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Zápis č. 6 z jednání  Dopravní komise  Rady městské části Praha 21   

06.května 2015 
 

Zahájení jednání v 16.00 hod.;  ukončení v 18.10 hod.  

 

Přítomni: Paní, pan Ing. M. Hájek, I. Birke, P. Mach,  J. Slezák, Ing. J. Šponer, Ing. J. Čížek, 

RNDr. J. Sikač, CSc., J. Slánský, Ing. J. Brouček, Z. Růžička, M. Samec a JUDr. V. Kozáková  

 

Omluveni: 0; Nepřítomni: 0;  

 

Hosté: Pan Ing. R. Březina, vedoucí OŽPD; pan M.Šimáň – rezident ze Staroklánovické 

 

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

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

zahajuje zasedání a předkládá program ke schválení: 

1) PROGRAM: 

 Zahájení  

 Připomínky, podněty občanů – rezidentů MČ Praha 21  

 Náměty vedoucích pracovníků a referentů ÚMČ Praha 21  

 Veřejné projednání - setkání s občany (29.04.2015)– stavební uspořádání, 

rekonstrukce Hodkovské – info o akci pí Ing. Ponicové  

 Pokračování stavby kanalizačního řadu a zastávek BUS na hlavní, objízdné trasy, 

oprava povrchu Druhanické – informace od spol. ZAVOS, s.r.o., TSK, Čermák a 

Hrachovec, a.s. – usnesení RMČ P21 – ze dne 23.04.2015 – schválení obj. tras  

 Info OMI o připravovaných rekonstrukcích STL plyn. řadů v Ú/L – výstupy z jednání 

s Pražskou plynárenskou, návaznost na opravy povrchů místních komunikací  

 Harmonogram oprav výtluků na komunikacích v Ú/L - OMI  

 Pojmenování nových zastávek BUS na hlavní – návrhy názvů – celá DK  Oplanská – 

info ved. OMI  

 Budování kanalizace ostatní v Ú/L – výstupy z jednání spol. ZAVOS, s.r.o., Dálniční 

stavby, a.s. – OŽPD, OMI  

 Různé  

 Ukončení jednání. 

 

Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0        (p.Z.Růžička mimo jednací místnost) 

 

2/ Návrh na úpravu parkovacích míst při Staroklánovické – parc.č. 1655, k.ú. Újezd nad Lesy 

– dodatková tabulka E 13 - s omezením času parkování 

Jedná se o návrh pana Dr.Sikače, který navrhuje osadit dodatkovou tabulku s časem „15 

min“ a poukazuje na to, že parkovací místa slouží k dlouhodobému parkování. 

DK věc projednává i s ohledem na původní stanovení DZ – obě parkovací místa mají sloužit 

rodičům – vysazení dětí do ZŠ, návštěvníkům ÚMČ P21, ale i dalším občanům, referentům, 

atd. Nejedná se o vyhrazená parkovací místa pro cukrárnu a prodejnu motorek. Parkování 

zákazníků, vč. zásobování má být na pozemku parc.č. 1679 pana Ing. Včeláka, který také 

vlastní budovu, kde jsou prodejny.  

 

Návrhy na řešení: 

 

I./ Nebude se osazovat žádná dodatková tabulka a parkovací místa zůstanou se stávající 

dopravní úpravou 
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Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 4           (p.Z.Růžička mimo jednací místnost) 

 

 

II./ Osadí se dodatková tabulka E 13 s textem: „Max. 2 hod.“  

Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 7 

 

III./ Osadí se dodatková tabulka E 13 s textem: „ Max. 15 min.“  

Hlasování: Pro 0, Proti 0, Zdržel se 10 

 

DZ zůstává beze změny, pan Dr. Sikač bere hlasování DK na vědomí. 

 

3/ Do jednací místnosti je přizván pan Milan Šimáň, bytem Staroklánovická 127, IČ: 688 85 

709. Pan Šimáň požádal o informaci, jak je řešena doprava v klidu a v pohybu na 

Staroklánovické a dále informoval DK o současné dopravní situaci, kdy pro parkující vozidla 

nemůže z pozemku bezpečně vyjet. V místě svého bydliště má také zřízenu provozovnu, 

podniká, jako fyzická osoba – dokončovací stavební práce, zejména zákazníkům osazuje 

vrata, brány. Často se stane, že ze svého pozemku nemůže s nákladem pro zákazníky vyjet a 

nepomůže mu ani asistence další osoby při vyjíždění. 

Jmenovaný bere na vědomí informaci pana Ing.M.Hájka o přípravě projektu v dané oblasti a 

o tom, že do materiálu může nahlédnout na OMI ÚMČ P21 – II.patro – u p. J.Slánského.  

Dále je probrán časový výhled na provedení rekonstrukce komunikace (ve správě TSK) i 

s ohledem na harmonogram dokončení modernizace trati a žel. zastávky a je konstatováno: 

DK se bude zamýšlet nad osazením svislého DZ – zákaz stání.  

 

Do doby stavební rekonstrukce vozovky - nyní k okamžitému řešení: 

 

I./ OŽPD, SSÚ – V.Kozáková  připraví a nechá odsouhlasit Policií ČR návrh DIO – 

vodorovné DZ  - V 12a  - žlutá klikatá čára na Staroklánovické – resp. u  sjezdů k RD – 

celkem 11x;  dopravní značení stanoví a předá panu J.Slezákovi k dalšímu jednání na TSK 

HMP 

 

II./ Pan J. Slezák na základě usnesení RMČ Praha 21 projedná zakreslení (financování) 

vodorovného dopravního značení spol. TSK HMP 

 

Návrh usnesení pro RMČ Praha 21: 

DK souhlasí s návrhem na dočasné zakreslení vodorovného dopravního značení (VDZ) V 12 a 

na Staroklánovické u sjezdů k RD a k hájence – celkem 11x. Zakreslení na své náklady 

provede spol. TSK HMP a toto dočasné DZ bude také udržovat do doby realizace 

rekonstrukce komunikace. 

 

Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0        (p.Z.Růžička mimo jednací místnost) 

 

DK bude věc i nadále sledovat a na dalších zasedání projedná i příp. další úpravy DZ – svislé 

– parkování řidičů. 

 

4/ Pan Ing. M.Hájek informoval o veřejném setkání s občany z Hodkovské. Výsledek  - 

obyvatelé Hodkovské v poměru 41:4 požadují rekonstrukci Hodkovské dle stavebního 

povolení.  

DK bere na vědomí. 
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5/ Do budovy ÚMČ přišly navrhovatelky petice (obj. trasy) – jednají s panem J. Slezákem a p. 

Ing. R. Březinou.  

Pan J. Slezák informuje DK o závěrech z tohoto setkání: Budoucí petenti požadují, aby na obj. 

trase došlo k ochránění chodců, ke svozu dětí midibusem do ZŠ a na hlavní ve směru z centra, 

aby došlo k omezení průjezdu osobních vozidel – vjezd jen pro obyvatele Ú/L.  

Závěry: 

OŽPD, SSÚ – V.Kozáková svolá ústní jednání (projednání požadavků budoucích petentů) a to 

za účasti MČ P21, MHMP, ODA, Policie ČR, stavby, dopravců. Možný termín konání: 

13.05.2015 - středa. 

 

Členové DK žádají info o čase a místě konání pro příp. účast (návrh petice jim byl rozeslán e-

mailem 06.05.15 dopoledne před konáním DK ). 

V. Kozáková – projedná účast s přizvanými, zajistí zasedací místnost a pozvánky všem rozešle 

e-mailem. 

 

DK bere na vědomí. 

 

A dále návrh usnesení pro RMČ Praha 21 k tomuto bodu: 

Dopravní komise podporuje usnesení Rady MČ Praha 21 – RMČ14/0210/15 ze dne 

23.04.2015. 

Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0        (p.Z.Růžička mimo jednací místnost) 

 

 

6/ Pan Ing. M.Hájek žádá pana J.Slánského, aby v rámci řešení dočasného seřízení SSZ na 

křižovatce Starokolínská –Staroklánovická -Staroújezdská pro obj. trasu kanalizace na hlavní,  

kontaktoval pana Ing. Tomka, který zpracování musí v co nejkratší lhůtě předat panu 

Ing.Dražkovi, MHMP, ODA. 

Pan J.Slánský, OMI – plnění nejpozději do tří pracovních dnů, tj. do: 13.05.2015. 

 

DK: Bere na vědomí. 

 

7/ Pan J.Slánský informuje DK o plnění harmonogramu oprav povrchů místních komunikací a 

o jednání se zástupci Pražské plynárenské. DK souhlasí s posunutím termínu rekonstrukce 

STL plynovodu ve Chmelické na červenec – srpen 2015 (pův. říjen 2015). Jedná se o časovou 

koordinaci s dalšími stavebními pracemi na komunikaci tak, aby „obtěžování“ rezidentů bylo 

co nejmenší. Dále pan J.Slánský informuje o opravě kaverny ve Velimské – opravu zajišťuje 

stavba – fa Skanska, a.s. 

 

DK: Bere na vědomí. 

 

 

8/ DK projednává návrhy na pojmenování nových zastávek na hlavní –„ stavba zastávky BUS 

Polesná“  - z centra a do centra: 

 

Vznesené návrhy DK: 

1/ „Školní“ 

2/ „Rápošovská“ 

3/ „Polesná u školy“ 
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DK se sjednocuje na návrhu názvu: „Rápošovská“ a vzhledem k tomu, že zastávky BUS 

pojmenovává MHMP, ODA, požaduje, aby tajemnice DK předala krátkou cestou e-mailem 

panu Ing.Vegnerovi uvedený návrh. 

Plnění: 07.05.2015. 

 

9/ DK jsou představeny návrhy DIO ve věci výstavby další kanalizace spol. Dálniční stavby 

Praha, a.s.  

 

Jedná se o návrhy zvl. užívání komunikací: 

I./ Staroklánovická, úsek Hrádkova – Hodkovská, T: 15.05. – 30.06.15 

II./ Čentická, úsek Čentická – Staroklánovická, T: 01.07. – 31.08.2015 

III./ Staroklánovická, úsek – Staroklánovická – Hodkovská, T: 01.07. – 30.08.2015 

IV./ Hulická, úsek Staroklánovická – Hulická – Soběšínská, T: 01.08. – 30.09.2015. 

 

Akce je zajišťována spol. Zavos, s.r.o. a financována HMP. Termíny kolidují s plánovanou 

stavbou kanalizace na hlavní. I na Staroklánovické má být kyvadlo – dočasné SSZ a dojde 

k dalšímu omezení dopravy v Ú/L. 

 

DK po podrobném projednání věc s detailním seznámením s návrhy DIO, navrhuje, aby výše 

uvedená zvl. užívání byla zahájena. Ú/L dopravně zvládne akci na hlavní i tyto. 

 

Návrh usnesení pro RMČ Praha 21 k tomuto bodu: 

Rada MČ Praha 21 souhlasí se zvl. užívání komunikací v MČ Praha 21 pro stavbu další 

kanalizace – Staroklánovická -  zhotovitelem spol. Dálniční stavby Praha, a.s.  

 

Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0        (p.Z.Růžička - mimo jednací místnost) 

 

10/ Nové termíny zasedání DK pro období září – prosinec 2015 – vždy první středa v měsíci. 

 

02.09.2015 

07.10.2015 

04.11.2015 

02.12.2015 

 

vždy od 16.00 hod. v malé zasedací místnosti ÚMČ Praha 21.  

 

 

 

Vzhledem k tomu, že členové DK musejí plnit další povinnosti a musí se uvolnit jednací 

místnost, je jednání DK ukončeno kolem 18.10 hod. s tím, že neprojednané body programu se 

přesouvají na zasedání, které se uskuteční dne: 03.června 2015 od 16.00 hod. v MZM. 

 
 

Zapsala: JUDr. Vladimíra Kozáková  

Zápis el. ověřen dne 11.května 2015 – Ing.M.Hájek, předseda DK 
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