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Zápis č. 35 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21,  

konané dne 19.února 2014  
 

Zahájení jednání: v 17.00 hod.  

Ukončení jednání: cca v 19.15 hod.  

 

Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, P.Mach, Ing.Šponer, Ing.A.Taitl, Ing.J.Brouček,   

                                 V.Kozáková;  

 

Omluveni: Pan J.Slezák, MVDr.T.Vlach, J.Slánský; stálí hosté RNDr.Pavel Roušar, starosta MČ  

                         P21, Ing.R.Březina, vedoucí OŽPD;  

 

Hosté: Paní, pan Hana Šarfová, František Kollman, Jiří Atanasov, kpt.Ing.M.Hovorka – Policie  

                            ČR, Ing.Josef Roušal, vedoucí OMI; 

 

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

Program jednání:  
 

1/ Stav povrchu komunikace Hodkovské. Projednávání tohoto bodu se zúčastnili pánové F. 

Kollman, J. Atanasov a kpt.Ing.J.Hovorka z Policie ČR. Občané nejprve jednali se starostou 

MČ Praha 21 a ten je pozval na dnešní zasedání DK. Pan F. Kollman uvedl, že již dva roky 

požadují, aby byl opraven povrch komunikace po ukončené stavbě kanalizace, obávají se 

prašnosti, upozorňují na nedodržování nejvyšší povolené rychlosti řidiči při pojezdu po 

komunikaci. Požadují, aby v jarních a letních měsících byla komunikace pravidelně kropena. 

Občany stávající stav velmi obtěžuje, požadují, aby komunikace Hodkovská byla mezi 

křižovatkami Svojšickou a Valdovskou zahrazena a tím došlo ke zklidnění, do doby než bude 

položen nový povrch.  

Pan kpt.M.Hovorka uvedl, že byl o tomto návrhu informován ihned poté co navštívili pana 

starostu. N e s o u h l a s í  s  uvedeným návrhem, protože nejsou splněny zákonné důvody 

pro zvl. užívání komunikace. V ust. § 25 zák.č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

jsou taxativně uvedeny důvody zvláštního užívání. Požaduje, aby MČ Praha 21 urychleně 

vyřešila a dokončila rekonstrukci vozovky. Upozorňuje na stavební povolení a na dopravní 

řešení – nejoptimálnější by byla OZ, dále je nutno řešit pohyb cyklistů a stávající cyklotrasu – 

Pošembeří.   

DK požaduje, aby OMI na příští zasedání připravilo a předložilo veškeré podklady, které se 

týkají rekonstrukce vozovky Hodkovské. Dále požaduje od OMI  info o provedené 

rekonstrukci plynovodního řadu v dané komunikaci, a kde je nutné ještě rekonstrukci 

dokončit. Občané budou na další jednání také přizváni – tajemnice bude informovat pana 

Fr.Kollmana o novém termínu zasedání.  
 

Úkol trvá – další info na příštím zasedání DK podá vedoucí OMI  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

2/ Návrh rekonstrukce plynovodních řadů v MČ Praha 21 v letních měsících roku 2014 – za 

spol. ANY představuje paní Hana Šarfová. Paní H.Šarfová informuje DK, že její společnost 

připravila na základě požadavků vlastníka sítě návrhy dopravně inženýrských opatření. Bude 

se jednat mimo jiné o dokončení rekonstrukce plynovodního řadu v Rohožnické –  zde bude t 

doprava řešena kyvadlově a upravena dočasně směrnost na navazujících místních 

komunikacích; musí být řešeno i parkování v dané oblasti – zákazy. DK po detailním 

projednání s tímto návrhem souhlasí. Souhlasí i s rekonstrukcí plynovodních řadů ve 

Valdovské, Všeňské, Kojické. 
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Dále p.H.Šarfová představuje rekonstrukci plynovodního řadu ve Velimské. DK upozorňuje, 

že komunikace je po rekonstrukci.  

K tomuto bodu byl přizván vedoucí odboru majetku a investic pan Ing.Josef Roušal, který na 

příští zasedání DK připraví veškeré podklady, které se týkají provedené rekonstrukce 

vozovky, zodpoví proč, nedošlo k rekonstrukci plynovodního řadu již při rekonstrukci 

komunikace, bude také informovat o záručních lhůtách, atd. 

DK požaduje, aby Velimská byla po rekonstrukci plynovodního řadu uvedena do původního 

stavu, tedy celá říše komunikace, a aby byly převzaty veškeré nové záruky. Návrhy DIO mají 

zasáhnout rovněž i nové chodníky a vysázenou zeleň - dřeviny! Paní H.Šarfová uvádí, že 

povrch bude opraven v souladu s usnesením RHMP č. 5754, 95 ze dne 31.01.2012. S ohledem 

na daný stav by mohl být opraven celý jeden pruh, kde budou probíhat práce, nikoliv jen šíře 

výkopu, jako obvykle. DK však požaduje opravu celé šíře, viz výše. 

Pan Ing.M.Hovorka se seznámil s návrhy DIO, požádal předkladatelku o drobné úpravy 

v návrzích DIO. 

O dané věci bude jednáno na dalším zasedání DK. Tajemnice DK přizve paní H.Šarfovou. 
 

Úkol trvá – další info na příštím zasedání DK podá vedoucí OMI a vedoucí OŽPD – k vysázené 

zeleni a k ochránění při rekonstrukci plynovodního řadu 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

 

3/ Součástí dnešního zápisu bude i zápis z provedeného místního šetření, které se uskutečnilo     

   dne 22.01.2014 – viz příloha. Přítomní jsou informováni předsedou DK o proběhlém  

   šetření. DK bere zápis na vědomí a na příštím zasedání DK podá OMI  info – viz zápis:  

  Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  
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4/  Havarijní stav mostku – předseda DK informuje o jednáních na MHMP, na ODA a na TSK 

hl.m.Prahy o dané věci. Výsledek – situace zatím beze změny a i nadále je vyloučena těžká 

nákladní doprava. 

Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

Dále k původním bodům č. 1, 3/  Budování kanalizace – další etapy, opravy povrchů 

poškozených místních komunikací  - viz návštěva ředitele spol. ZAVOS, s.r.o. – minulý zápis 

Úkol trvá  -  sledovat  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

5/ Cyklostezka v Čentické  

OMI podá aktuální info na příštím zasedání. Dnes za OMI – nikdo, p. J. Slánský je omluven. 

Úkol trvá - sledovat 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

6/ Stavební úprava křižovatky na Novosibřinské/Staroújezdské/Staroklánovické  
Po detailním projednání záležitosti s propočítáním nákladů (spol. TSK HMP nemá na akci 

peníze), DK dochází k závěru, že je nutné ve zbývajícím čase do konce volebního období raději 

opravit rozbité povrchy místních komunikací. 

Info na příštím zasedání pan J.Slánský, OMI. 

Úkol trvá   

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

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

A/Akce "Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly"  - probíhají pravidelně kontrolní 

dny stavby, zúčastňují se V.Kozáková (OŽPD, SSÚ) a zástupce OMI. Info k dané věci je 

pravidelně k dispozici na webu MČ Praha 21 - v aktualitách; nyní probíhají demolice, výstavba 

patek stožárů a povolené kácení dřevin a keřů, u vyjmutých dřevin z kácení běží odvolací řízení. 

 

B/ Oblast je vyjmuta z  DG –  pan Ing.Březina jedná se spol. DIPRO. Podá aktuální info na 

příštím zasedání DK, dnes z jednání DK opět omluven – jiná akce.  

TSK HMP provedla místní ohledání daného úseku na Staroklánovické a počítá s opravou výtluk, 

s pasportizací a po ukončení stavby s další opravou – zde však bude dohoda spol. Viamont DSP a 

TSK HMP; stavba počítá s tím, že se bude podílet na opravě komunikace;  

Úkol trvá –  sledovat  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

8/ SSZ na Zaříčanské – termín realizace - věc byla prověřena u pana Ing.Muchky - TSK HMP 

– dokončení by mělo být nejpozději v září 2014 

Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

9/ Rekonstrukce tech. nevyhovující zastávky BUS Blatov – akce  byla u TSK HMP opětovně 

zaurgována. Je zařazena do technického plánu a dle sdělení vedoucího OS SEVER,  TSK 

p.Ing.J.Tumpacha záleží další postup na technickém náměstkovi.  
Úkol trvá – sledovat. 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

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

DK požaduje řešení v souladu s přijatým DG.  
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Úkol trvá – průběžně sledovat  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

11/  Dopravní generel, cyklo generel – s vedoucími OŽPD a OMI budou na příštím zasedání 

probrány jednotlivé etapy realizace v návaznosti na finanční možnosti MČ Praha 21, příp. na 

jiné fin. prostředky – HMP/dotace EU, atd. Jedná se o zřízení: Obytné zóny, Zóny 30, atd. 
Úkol trvá – průběžně sledovat  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

12/ Různé: K původním bodům z min. zápisu: 

 

B/ Nabídka (e-mail) pana J.Frodla – zabezpečení chodců na přechodech – světelné zařízení – 

„Pozor chodec“ – DK je informována o usnesení RMČ Praha 21 k dané věci a pan 

Ing.M.Hájek, žádá, aby jeho vyjádření bylo k dispozici pro ostatní členy komise: 
„Městská část Praha 21 bude instalovat zařízení na přechod, o kterém nemáme žádné pořádné 

technické podklady. MČ je na tom   se znalostí bezpečnosti lépe než Policie ČR, která s instalací 

nesouhlasí. MČ Praha 21 nezajímá, jak bude zařízení po prvním měsíci udržováno.Kdo jej bude 

případně opravovat? Jak budou solární panely likvidovány po ukončení jejich provozuschopnosti? 

V neposlední řadě, kde na to MČ Praha 21 vezme peníze. Likvidace tohoto druhu odpadu není nijak 

laciná. TSK jistě, když Policie nesouhlasí s instalací tohoto dopravního značení,  nevezme tyto 

prostředky do své údržby. Jak bude řešena  případná dopravní kolize, když Policie nesouhlasí 

s instalací? Jistě je těchto otázek ještě více.  Já upozorňuji na mnohé nevyjasněné otázky, a proto 

doporučuji, jako předseda dopravní komise i jako občan, provést případnou instalaci až po jejich 

dořešení. Jako DK nebereme za tuto instalaci žádnou odpovědnost.“ 

Úkol trvá – průběžně sledovat  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

E/ Zajistit u výjezdu z Oplanské na Starokolínskou vyhřívané dopravní zrcadlo – Policie ČR 

odsouhlasila, bylo stanoveno ODA MHMP a osazovat bude spol. TSK HMP. 
Úkol trvá – průběžně sledovat  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

F/ Pouliční osvětlení Donínská – Oplanská; oprava stávajících sloupků v křižovatce u domu 

p.Birke, resp. řešení – ochrana chodců x poškozování sloupků – řeší OMI, podá info na 

příštím zasedání DK. 
Úkol trvá – průběžně sledovat  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

 

13/ DK požaduje ověřit od OŽPaD a OMI zajištění finančních prostředků na realizaci 

zastávek u školy, kde již nabylo právní moci stavební povolení. 
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

 

14/ DK požaduje ověřit od OŽPaD a OMI zajištění finančních prostředků na realizaci 

rekonstrukce ulice Hodkovské a Starokolínské spodní. 
 Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  
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Předseda DK žádá všechny členy o účast, dále prosí o účast pana starostu, vedoucí OMI 

a OŽPD. 

 

 

Nový termín zasedání DK: 12.března 2014 od 16.00 hod. v malé zasedací místnosti 

/I.patro budovy ÚMČ Praha 21. Pozor, posunutí hodiny zasedání. 

 

 
 

 

Zapsala: JUDr.Vladimíra Kozáková  

 

 

Zápis ověřen dne 27.02.2014 pan Ing.Milan Hájek, předseda DK 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1 /Usnesení RMČ Praha 21 – k bodu: Různé/B 

2/ Prezenční listina 
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