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Zápis č. 37 - jednání  Dopravní komise  Rady městské části Praha 21,  

konané dne  09.dubna 2014  
 

Zahájení jednání: v 16.00 hod.  

Ukončení jednání: cca v 18.15 hod.  

 

Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, P.Mach, J.Slezák, Ing.Šponer, Ing.A.Taitl, Dr.T.Vlach, 

J.Slánský, Ing.J.Brouček,  V.Kozáková;  

 

Hosté: Pan RNDr.Pavel Roušar, starosta MČ P21, Ing.R.Březina, ved. OŽPD;  

Omluven za hosty: Pan Ing.J.Roušal, ved. OMI  

 

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

Program jednání:  
 

1/ Havarijní stav mostku – mostek je opraven provizorně a DK trvá na ponechání stávajícího 

omezujícího dopravního značení. Pan J.Slezák, místostarosta informuje o pokračování budování 

kanalizačního přivaděče (tlaková kanalizace) v oblasti Starokolínská – Blatov. Spol. Čermák a 

Hrachovec, a.s. řeší na ODA MHMP povolení ke zvláštnímu užívání této komunikace. DK 

upozorňuje, že je nutné také dobudovat  kanalizační přivaděč a přípojky v oblasti Starokolínská-

Račiněveská až Ratajská. Dopravní komise se seznamuje s obsahem dopisu spol. TSK hlm.Prahy, 

který je adresován řediteli ODA MHMP p.Ing. Heroudkovi.  

Úkol trvá – sledovat 

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

2/ Komunikace Hodkovská – pan J.Slezák informuje DK o průběhu výběrového řízení v dané 

věci -  HMP a o předpokládaném termínu ukončení rozestavěných akcí. Jedná se i o 

komunikace např. Novolhotská, nižší Starokolínská. DK vyzývá OMI ÚMČ Praha 21, aby 

bylo prováděno pravidelné kropení komunikace až do její rekonstrukce. DK projednává 

budoucí dopravní režim v dané oblasti. Pan J.Slánský uvádí, že komunikace je pravidelně 

kropena, min. 1x týdně/ s ohledem na počasí a vyčísluje náklady. DK navrhuje oslovit 

Dobrovolné hasiče v Ú/L. Pan Dr.P.Roušar, starosta MČ Praha informuje DK o rozhovorech, 

které vede s panem Kolmanem a s panem Atanasovem. 

Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

3/Komunikace Velimská – DK bere na vědomí informaci pí Kozákové, OŽPD, že spol. ANY, 

resp. pí Hana Šarfová podala dnešního dne žádost o zvl. užívání komunikace Velimské pro 

stavební úpravu STL plynovodu v termínu od 3.5. do 11.6.2014. 
Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

4/ Cyklostezka v Čentické – pan J.Slánský, OMI informuje o časovém harmonogramu zajištění 

akce – v dohledné době se předpokládá vydání stavebního povolení OSÚ ÚMČ P21 a 

následně bude řešit Rada MČ P21 vypsání výběrového řízení, probíhá koordinace prací na 

přeložku kabelu PRE. V.Kozáková, OŽPD informuje o vydání povolení zvl. užívání na 

komunikaci Čentickou s termínem od 31.3. do 30.6.2014 pro vybudování cyklostezky, resp. i 

pro ostatní přípravné práce. 
Úkol trvá  -  sledovat  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  
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5/ Stavební úprava křižovatky na Novosibřinské/Staroújezdské/Staroklánovické  
DK i nadále dává přednost opravám povrchů místních komunikací, protože na uvedenou akci  

nemá spol. TSK HMP dostatek finančních prostředků.  

Pan J.Slánský informuje, že na opravy povrchů místních komunikací, které jsou ve svěřené správě 

MČ Praha 21, byl vybrán podnikatel pan Stanislav Bílek, IČ: 149 06 961. V.Kozáková, OŽPD 

uvádí, že bylo vydání povolení pro zvl. užívání místních komunikací, tzv. všeobecný DIR 

s termínem do 31.března 2015. 

Úkol trvá  -  sledovat  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

 

6/ Dopravní situace u žel. zastávky Praha – Klánovice, komunikace Staroklánovická  

DK bere na vědomí, že tato problematika bude předmětem setkání s občany: Veřejné fórum se 

uskuteční dne 23.dubna 2014 v Levlu od 18 do 20 hod. a celá DK je zvána na toto setkání. 

 
A/Akce "Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly"  -  V.Kozáková, OŽPD 

informuje o posledním kontrolním dnu, který se uskutečnil dne 8.4.2014. Stavba se distancuje od 

ořezání dřevin – viz foto a uvádí, že se ořezání mohl dopustit někdo z bezprostředního okolí 

majitele býv. hotelu Smolík. Příp. podrobnosti může uvést do protokolu při správním řízení. 

V období nadcházejících svátků dojde k výlukám na trati – JŘ publikovány, stavby pokračuje dle 

harmonogramu. 
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B/ Dopravní řešení Staroklánovická – odbočení k žel. zastávce (oblast je vyjmuta z DG) –  pan 

starosta informuje DK o zadání studie spol. DIPRO a změnách, které je nutné udělat ve stávajícím 

Územním plánu. Pan J.Slezák a pan Ing.M.Hájek informují o jednáních ve Výboru ZHMP pro 

územní rozvoj. Předpoklad časového řešení – konec léta 2014 – zadání změn. 

6/A, B - Úkol trvá  -  sledovat  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

7/ SSZ na Zaříčanské  

Akce zatím bez problémů. DK se seznamuje s rozhodnutím MHMP, ODA ze dne 26.3.2014, čj: 

MHMP -373053/2014-p. Ing.Gottwald – zahájení spol. územního a stavebního řízení. Rozhodnutí 

koluje po dobu zasedání komise a je příp. dále k nahlédnutí v kan.č. 7 u pí Kozákové. 

Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

8/ Rekonstrukce tech. nevyhovující zastávky BUS Blatov – DK bere na vědomí informaci spol. 

TSK HMP, že s opravou zastávky, vedené pod č. akce TSK 2960050 Starokolínská (BUS 

Blatov) se v r. 2014 nepočítá, protože v  investiční kapitole akce č. 5910 „ Zlepšení 

infrastruktury MHD“  nejsou přiděleny žádné finanční prostředky a nemůže být zadána ani 

projektová příprava.  
Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

9/  Umístění významných turistických a kulturních cílů v MČ Praha 21  

DK požaduje i nadále řešení v souladu s přijatým DG.  

Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

10/  Dopravní generel, cyklo generel – DK bere na vědomí informaci pana starosty MČ P21 o 

zamýšleném návrhu na vybudování cyklostezky v pokračování Čentické do Rápošovské až do 

Domanovické. Probíhají jednání s panem Ing.Syrovým, který připravuje studii. Na příštím 

zasedání podá další info k věci zástupce OMI a ved. OŽPD p.Ing.R.Březina. 
Úkol trvá – info na dalším zasedání podá pan J. Slánský, OMI , pan Ing.R.Březina, ved. OŽPD 

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

11/  Různé  
 

1/ Svítící panel – „Pozor chodci“ – je dočasně stanoven (OŽPD) a osazen na přechodu pro 

chodce na komunikaci Staroklánovické – k ZŠ Masarykova. DK doporučuje prodloužit 

dočasné užívání o další dva měsíce -  bezplatně. V.Kozáková toto projedná s panem Frodlem 

– zástupcem společnosti, která toto dopravní značení vlastní. Dále požádá Policii ČR a MP 

HMP o vyjádření ke stávajícímu stanovení. O prodloužení dočasného užívání rozhodne Rada 

MČ P21. Pro definitivní stanovení tohoto panelu je nezbytné získat souhlas Policie ČR. 

Policie ČR zatím s umístěním panelu nesouhlasí a jako důvod uvádí, že toto dopravní značení 

není uvedeno ve vyhl. č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a rozhodnutí k němu 

vydalo jen MD ČR. Policie ČR chce, aby tato dopravní značení, která nejsou 

v zákoně/vyhlášce uvedena, byla na území Prahy jednotná.  
Úkol trvá – info na dalším zasedání podá pan Ing.R.Březina, ved. OŽPD  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  
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2/ Vyhřívané dopravní zrcadlo na Staroklánovické  - paní V.Kozáková věc zaurgovala u spol. 

TSK HMP, ta zajistí osazení na základě stanovení ODA MHMP s termínem do 20.04.2014. 
Úkol trvá – info na dalším zasedání podá paní V.Kozáková, OŽPD  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

3/ Pouliční osvětlení Donínská – Oplanská (opakovaný požadavek pana I. Birke) – DK bere 

na vědomí informaci pana J.Slezáka ohledně původní výstavby v dané oblasti. Doporučuje 

věc řešit v dalším funkčním období např. i v rámci akce Bezpečně do škol, atd. 
Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

12/ Budování zastávek při Starokolínské – DK bere na vědomí rozhodnutí OSÚ ÚMČ Praha 

21 ze dne 7.4.2014 “Zastávka BUS –MHD – u křížení s Plhovskou, Račiněveskou“ a bere na 

vědomí informaci spol. TSK HMP pí Pechové o zajištění finančních prostředků ve výši 5 mil. 

Kč pro letošní rok. Rozhodnutí koluje po dobu zasedání komise a je příp. dále k nahlédnutí 

v kan.č. 7 u pí Kozákové. 

Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

 

 

Nový termín zasedání DK: 14.května 2014 od 16.00 hod. v malé zasedací místnosti 

/I.patro budovy ÚMČ Praha 21. 

 

 
 

 

 

Zapsala: JUDr.Vladimíra Kozáková  

 

 

Zápis ověřen dne 16.dubna 2014 – Ing.M.Hájek, předseda DK 

 

 

Příloha: Prezenční listina 
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