
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání 16. 12. 2013 

Místo konání: Divadelní sál MZŠ 

 

Začátek jednání: 16:00 

 

Navržený program jednání: 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 
Značka Předkládá 

1. Zahájení jednání BJ/00546/2013  Iva 

Šimková 

RNDr. 

Pavel 

Roušar 

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového 

výboru, volba návrhového výboru 

BJ/00547/2013  Iva 

Šimková 

RNDr. 

Pavel 

Roušar 

3. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ 

Praha 21 

BJ/00548/2013  Iva 

Šimková 

RNDr. 

Pavel 

Roušar 

4. Kontrola plnění usnesení BJ/00549/2013  Iva 

Šimková 

RNDr. 

Pavel 

Roušar 

5. Nabídka darování pozemku č. parc. 1660/1 v k. ú. 

Újezd nad Lesy 

BJ/00551/2013  Ing. Josef 

Roušal 

RNDr. 

Pavel 

Roušar 

6. Zápis z korespondenčního jednání Finančního 

výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 10/2013 ze 

dne 25. 9. 2013 a zápis z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 11/2013/ ze dne 4. 

11. 2013 

BJ/00556/2013  Ing. Vlasta 

Berková 

RNDr. 

Pavel 

Roušar 

 

 



7. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 

2013 

BJ/00558/2013  Ing. Vlasta 

Berková 

RNDr. 

Pavel 

Roušar 

8. Rozpočtová opatření č. 58, 60-

64,69,71,72,74,75,77-82, 85: změny rozpočtu v roce 

2013 a rozpočtové opatření č. 73: úprava rozpočtu v 

roce 2013 

BJ/00588/2013  Ing. Vlasta 

Berková 

RNDr. 

Pavel 

Roušar 

9. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 BJ/00563/2013  Ing. Vlasta 

Berková 

RNDr. 

Pavel 

Roušar 

10. Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 

2014 včetně zásad pro hospodaření v období 

rozpočtového provizoria 

BJ/00564/2013  Ing. Vlasta 

Berková 

RNDr. 

Pavel 

Roušar 

11. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 

2019 

BJ/00565/2013  Ing. Vlasta 

Berková 

RNDr. 

Pavel 

Roušar 

12. Dopravní generel a generel cyklistické dopravy v 

MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy 

BJ/00550/2013  Ing. 

Roman 

Březina 

RNDr. 

Pavel 

Roušar 

13. Vnitřní směrnice "O schvalování účetní závěrky" BJ/00574/2013  Mgr. 

Blanka 

Horká 

RNDr. 

Pavel 

Roušar 

14. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21 BJ/00583/2013  Bc. Ivana 

Bulířová 

RSDr. 

Pavel 

Janda 

15. Grantové programy vyhlášené MČ Praha 21 pro rok 

2014 

BJ/00554/2013  Iva 

Hájková 

RNDr. 

Pavel 

Roušar 

 

 

 



16. Zásady pro udělování čestných titulů MČ Praha 21 BJ/00555/2013  Iva 

Hájková 

RNDr. 

Pavel 

Roušar 

 

 

RNDr. Pavel Roušar v.r. 

starosta MČ Praha 21 

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00546/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 16.12.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Zahájení jednání
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 06.12.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00547/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 16.12.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového
výboru

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) v o l í
 ověřovatele zápisu:

 
 
 

2) v o l í
 mandátový výbor ve složení: předseda .............................,

členové:............................................
 
 
 

3) v o l í
 návrhový výbor ve složení: předseda..............................,

členové:................................................
 
 
 
 

Dne 06.12.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00548/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 16.12.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 program 17. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_navrh_programu_17_zast_16_12_2013

 
 

Dne 06.12.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



 
 

 
 
Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 
 
 
 
 
Návrh programu 
 
18:00-18:45 Interpelace občanů  
18:45-19:30 Interpelace členů zastupitelstva 
 
   
1.  Zahájení jednání 
2.  Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru 
3.  Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 
4.  Kontrola plnění usnesení  
5.  Nabídka darování pozemku č. parc. 1660/1 v k. ú. Újezd nad Lesy 
6.    Zápis z korespondenčního jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21  
       č. 10/2013 ze dne 25. 9. 2013 a zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ   
       Praha 21 č. 11/2013 ze dne 4. 11. 2013 
7.    Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2013 
8.    Rozpočtová opatření č. 58, 60-64, 69, 71-75, 77-82, 85 
9.    Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 
10.  Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2014 včetně zásad pro hospodaření  
       v období  rozpočtového provizoria 
11.  Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019 
12.  Dopravní generel a generel cyklistické dopravy v MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy 
13.  Vnitřní směrnice "O schvalování účetní závěrky" 
14.  Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21    
15.  Grantové programy vyhlášené MČ Praha 21 pro rok 2014 
16.  Zásady pro udělování čestných titulů MČ Praha 21 
 
 
 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00549/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 16.12.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
organizator

 
 

Věc: Kontrola plnění usnesení

Důvodová zpráva

V příloze 02 je předložena kontrola plnění usnesení - 2 splněné úkoly, které vzešly z minulého
jednání zastupitelstva.

V příloze 03 je předložen 1 trvající úkol.

 

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 kontrolu plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_splnene_ukoly_ZMC

 
Příloha č.3: 03_trvajici_ukoly_ZMC

 
 

Dne 09.12.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
 



Přehled úkolů

Městská část Praha 21

Generováno: 06.12.2013 08:52 Vytiskl: Iva Šimková, organizator - organizator Strana: 1 / 1
Celkový počet záznamů tisku: 2

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
04.10.2013 KS_STA (RNDr. Pavel Roušar)

organizator (organizator virtual)
25.11.2013 ZMČ16 Uk/00345/2013

Úkol z ZMČ16, č.usnesení ZMČ16/0199/13, ze dne 14.10.2013, bod 2,VĚC: Dodatek č. 2 zřizovací
listiny MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zadání
pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem Dodatku č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy Sedmikráska, Lišická 1502, Praha
9 - Újezd nad Lesy zřizované MČ Praha 21 

Řešení
Dodatek č. 2 podepsán dne 17. 10. 2013.

Termín Zpracovatel/Držitel Splněno Jednání Úkol
31.10.2013 KS_STA (RNDr. Pavel Roušar)

organizator (organizator virtual)
25.11.2013 ZMČ16 Uk/00346/2013

Úkol z ZMČ16, č.usnesení ZMČ16/0200/13, ze dne 14.10.2013, bod 2,VĚC: Dodatek č. 4 zřizovací
listiny MŠ Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zadání
pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem Dodatku č. 4 zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 -
Újezd nad Lesy zřizované MČ Praha 21

Řešení
Dodatek č. 4 podepsán dne 17. 10. 2013.





V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00551/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 16.12.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Nabídka darování pozemku č. parc. 1660/1 v k. ú. Újezd nad Lesy

Důvodová zpráva

Materiál je předkládán v souvislosti s předloženou nabídkou RNDr. Jiřího Sikače, CSc na darování
pozemku č. prac. 1660/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2 v k.ú.
Újezd nad Lesy.

Jedná se o pozemek, na kterém je vybudován chodník a nachází se na rohu ulic Novosibřinská a
Staroklánovická před domem čp. 185 (viz situace). Cena pozemku se odhadem pohybuje okolo
195.000,- Kč.

Z hlediska veřejného zájmu, kterým je sjednocení vlastnictví pozemků a staveb chodníků na
nich vybudovaných je nabídka pro MČ výhodná a RMČ Praha 21 souhlasila s přijetím darovaného
pozemku usnesením RMČ 79/1426/13 ze dne 8.10.2013. MČ zajistí potřebné náležitosti
spojené s převodem na vlastní náklady dle podmínky dárce.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

1) s c h v a l u j e
 přijetí daru pozemku č. parc. 1660/1 o výměře 88 m2 v k. ú. Újezd nad Lesy od RNDr. Jiřího

Sikače, CSc s tím, že MČ zajistí veškeré náležitosti spojené s převodem na své náklady
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_nabidka.pdf

 
Příloha č.3: 03_situace

 
 

Dne 05.12.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 







V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00556/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 16.12.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Zápis z korespondenčního jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha
21 č. 10/2013 ze dne 25. 9. 2013 a zápis z jednání Finančního výboru
Zastupitelstva MČ Praha 21 č. 11/2013/ ze dne 4. 11. 2013

Důvodová zpráva
Předkládaný zápis z korespondenčního jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č.
10/2013, ze dne 25. 9. 2013, obsahuje 1 bod (Rada MČ Praha 21 vzala na vědomí usnesením
RMČ79/1436/13). Předkládaný zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č.
11/2013, ze dne 4. 11. 2013, obsahuje 8 bodů s návrhy na usnesení (Rada MČ Praha 21 vzala
na vědomí usnesením RMČ82/1489/13).

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis č. 10/2013 z korespondenčního jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha

21 ze dne 25. 9. 2013 a zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 č.
11/2013 ze dne 4. 11. 2013

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zapis_z_FV_c_10_z_25_9_2013_korespondencni

 
Příloha č.3: 03_Zapis_z_FV_c_11_z_4_11_2013

 
 

Dne 03.12.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



1 

 

 

 

Úřad Městské části Praha 21 

Finanční výbor ZMČ 

 

Z á p i s   č. 10 

z   j e d n á n í   d n e  25. 9. 2013    
(korespondenční jednání) 

 

Přítomni:     Ing. Hartman          

         Ing. Přepechal                        

                    Ing. Vojta 

         Ing. Šponer 

        Ing. Stejskalová 

                    Ing. Berková  

 

     

                                                                                             

Finanční výbor projednal v rámci korespondenčního projednání následující návrh na usnesení, 

ke kterému však nezaujal souhlasné stanovisko: 

 

1) Zvýšení rozpočtu (provozního příspěvku) MZŠ Polesná po navýšení kapacity MŠ  

Sluníčko a vlivem nárůstu počtu žáků v MZŠ Polesná v období 09 – 12/2013 

Finanční výbor se seznámil s požadavkem MZŠ Polesná o zvýšení provozního 

příspěvku z důvodu navýšení kapacity MŠ Sluníčko v období 09 – 12/2013. Finanční 

výbor doporučuje akceptovat návrh řešení, předložený ekonomkou MZŠ Polesná, dle 

využívaných ploch poměrnou částkou. Finanční výbor doporučuje poskytnout MZŠ 

Polesná neinvestiční příspěvek ve výši 153 000,- Kč z položky nespecifikované 

rezervy v kapitole 10 – Pokladní správa. 

Pro: p. Vojta (1), Proti: p. Hartman, p. Stejskalová (2). Zdrželi se: p. Přepechal, p. 

Šponer (2)  

FV požaduje po předkladateli podrobněji vysvětlit důvod, proč by mělo škole (včetně MŠ) do 

konce roku v uvedené položce chybět v součtu 270.000 Kč (navýšení nákladů dle rozpočtu  o 

7%) a předložit návrh, jak hodlá správce rozpočtu věc řešit.  

Část vícenákladů prokazatelně odpovídá i navýšení žáků v MŠ a s ním spojeným 

vícenákladům. Dle předložených podkladů a výpočtů však vychází odhad zvýšení nákladu na 

MŠ vůči rozpočtu takový, že výše požadovaného neinvestičního příspěvku se jeví jako 

nadhodnocená o 300%. 

 

 

Zapsala: Ing. Vlasta Berková  1. 10. 2013 

Ověřil:   Ing. Michal Hartman, předseda Finančního výboru 

 









V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00558/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 16.12.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí 2013

Důvodová zpráva

V souladu s úplným zněním zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se
vydává Statut hl.m.Prahy, v návaznosti na vnitřní směrnici ÚMČ Praha 21 č. 5/09 o rozpočtových
pravidlech, dodatku č. 1 ke směrnici č. 5/09 a pokyny z MHMP, je vypracováváno čtvrtletně plnění
rozpočtu MČ Praha 21. V souvislosti s reformou účetnictví státu od 1. 1. 2010 došlo ke změně
účetní metodiky též u územně samosprávných celků. Od 1. 1. 2011 došlo k novelizaci právních
norem. MČ Praha 21 vychází z předpisu vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
z platných Českých účetních standardů a metodických pokynů z Magistrátu hl.m.Prahy. Městské
části přecházejí na tzv. "podnikatelské" účetnictví, proto jsou vykazovány náklady, výnosy a
výsledek hospodaření. V souladu s ČÚS č. 708 o odepisování dlouhodobého majetku, došlo ke
konci roku 2011 k dooprávkování majetku a od 1. 1. 2012 je již dlouhodobý majetek odepisován.
Výklad metodiky se postupně vyvíjí a aktualizuje.

Předkládaný materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ82/1497/13.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

1) s c h v a l u j e
 "Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. - 3. čtvrtletí  2013" v souladu s přiloženým materiálem

(komentář, tabulky, výkaz a sestavy), který je součástí originálu usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Plneni_rozpoctu_MC_P21_za_III_Q_2013

 
 

Dne 03.12.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



















































V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00588/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 16.12.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Rozpočtová opatření č. 58, 60-64,69,71,72,74,75,77-82, 85: změny rozpočtu v
roce 2013 a rozpočtové opatření č. 73: úprava rozpočtu v roce 2013

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 58: změna rozpočtu v roce 2013 - Neinvestiční účelová dotace
spolupodílníků EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekt v rámci Operačního programu Praha -
Adaptabilita - ve výši 1 697,7 tis. Kč pro MZŠ Polesná - Podpora žáků se specifickými vzdělávacími
potřebami formou poradenského stanoviště. Finanční prostředky budou přeposlány Masarykově
ZŠ Polesná formou neinvestičního provozního příspěvku - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport
(schváleno usnesením RMČ79/1437/13).

 Rozpočtové opatření č. 60: změna rozpočtu v roce 2013 - zvýšení provozního příspěvku po
navýšení kapacity (období 09 - 12/2013) v MŠ Sedmikráska o 219,3 tis. Kč a v MŠ Sluníčko
o 77 tis. Kč - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z
položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení RMČ76/1375/13)
- dodatečné předložení RO (schváleno usnesením RMČ80/1450/13).

Rozpočtové opatření č. 61: změna rozpočtu v roce 2013 - přijetí dotace z MHMP ve výši 50%
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných tech. zařízení za 1. čtvrtletí  2013, v celkové
výši 331 000,- Kč, z toho: účel. dotace na podporu činnosti nestátních neziskových organizací
zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže 165 500,- Kč a účelová
neinvestiční dotace na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast 165 500,- Kč (viz usnesení
RMČ1435/13) - schváleno usnesením RMČ80/1450/13.

Rozpočtové opatření č. 62: změna rozpočtu v roce 2013 - přijetí účelové investiční dotace z MHMP
ve výši 500 tis. Kč na akci č. 42058 - Vybudování dětského hřiště Druhanická - v kapitole 04 -
Školství, mládež a sport (schváleno usnesením RMČ80/1450/13).

Rozpočtové opatření č. 63: změna rozpočtu v roce 2013 - poskytnutí investičního transferu
(příspěvku) občanskému sdružení TJ Sokol ve výši 100 000,- Kč na dokončení výstavby
multifunkčního hřiště - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků
z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení RMČ80/1453/13)
- schváleno usnesením RMČ81/1464/13.



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Rozpočtové opatření č. 64: změna rozpočtu v roce 2013 - přijetí účelové investiční dotace ze
státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 486 128,- Kč (pro rozpočtové opatření
zaokrouhleno na 486 100,- Kč) v kapitole 09 - Vnitřní správa - na II. pololetí 2013 (schváleno
usnesením RMČ81/1464/13). 

Rozpočtové opatření č. 69: změna rozpočtu v roce 2013 - zvýšení provozního příspěvku MZŠ
Polesná o 38 400,- Kč po navýšení kapacity MŠ Sluníčko o 1 třídu v období 09 - 12/2013, v kapitole
04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované
rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením RMČ82/1492/13).

Rozpočtové opatření č. 71: změna rozpočtu v roce 2013 - účelová neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu z MF ve výši 254 080,- Kč (pro rozpoč. opatření ve výši 254 100,- Kč) na úhradu výdajů
na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2013 - příjmy i výdaje v kapitole 09 -
Vnitřní správa (schváleno usnesením RMČ82/1503/13).

Rozpočtové opatření č. 72: změna rozpočtu v roce 2013 - účelová neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu z Úřadu práce hl.m.Prahy (v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost) ve výši
15 000,- Kč na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu č. A-VN-55/2013 (schváleno usnesením RMČ82/1503/13).

Rozpočtové opatření č. 73: úprava rozpočtu v roce 2013 - převedení finančních prostředků v
rámci inv. akce "Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko" (ORG 586) - snížení položky stavební práce ve
výši 205 151,87 Kč (pro rozpočtové opatření ve výši 205 300,- Kč) a převedení na investiční
položku movité věci a neinvestiční výdaje (DHDM a materiál) v kapitole 04 - Školství, mládež a
sport (schváleno usnesením RMČ82/1503/13).

Rozpočtové opatření č. 74: změna rozpočtu v roce 2013 - účelová investiční a neinvestiční dotace
- spolupodílů z EU a HMP ve výši 1 629 988,75 Kč (pro rozpočtové opatření ve výši 1 630 000,-
Kč) na projekt v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (10. a 11. výzva) v
kapitole 09 - Vnitřní správa (schváleno usnesením RMČ82/1503/13).

Rozpočtové opatření č. 75: změna rozpočtu v roce 2013 - spoluúčast MČ Praha 21 ve výši
7,5%, tj. 132,2 tis. Kč z celkových způsobilých výdajů 1 762,2 tis. Kč (z toho spolupodíl EU
a MHMP neinvestiční a investiční účelová dotace ve výši 1 630,0 tis. Kč) na projekt v rámci
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (10.a 11.výzva) v kapitole 09 - Vnitřní
správa, převedením finančních prostředků ve výši 132,2 tis. Kč z položky nespecifikované rezervy
v kapitole 10 - Pokladní správa (schváleno usnesením RMČ82/1503/13). 

Rozpočtové opatření č. 77: změna rozpočtu v roce 2013 - Převedení finančních prostředků ve
výši 244 tis. Kč v rámci kapitoly 09 - Vnitřní správa, a to z investiční položky "Přístavba budovy
ÚMČ P21" na neinvestiční položku "Úprava prostranství u budovy ÚMČ P21 v ul.Hulická" (bylo
schváleno na RMČ83). 

Rozpočtové opatření č. 78: změna rozpočtu v roce 2013 - Zpracování a podání žádosti na SFŽP k
výzvě č. XXX pro projekt vycházející z podkladů iniciační studie Blatov, rozvojová plocha Pilovská-
Čankovská - v kapitole 02 - Městská infrastruktura (Péče o vzhled a veřejnou zeleň) v ceně 100
tis. Kč, převedením finančních  prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 -
Pokladní správa (schváleno usnesením RMČ82/1503/13).

Rozpočtové opatření č. 79: změna rozpočtu v roce 2013 - Přijetí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu hl.m.Prahy na integraci žáků (na období od 1.9.2013 do 31.12.2013) pro MZŠ Polesná



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

ve výši 151,2 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a zaslání dotace zřizovatelem této
příspěvkové organizaci (schváleno usnesením na  RMČ83).

Rozpočtové opatření č. 80: změna rozpočtu v roce 2013 - Neinvestiční účelová dotace z MHMP
ve výši 66,0 tis. Kč pro JSDH Újezd nad Lesy na speciální ochranné prostředky a tech. vybavení
pro zdolání povodní a jiných obdobných přírodních katastrof - v kapitole 07 - Bezpečnost. Druhá
část se týká pouze záměny zdrojů u neinvest. účel. dotace poskytnuté JSDH po povodních ve
výši 5,8 tis. Kč v souladu s pokyny z MHMP (č.dokladu 8026 a RO č. 37). Toto rozpoč.opatření
bylo schváleno na RMČ83.

Rozpočtové opatření č. 81: změna rozpočtu v roce 2013 - Poskytnutí neinvestičního provozního
příspěvku MZŠ Polesná ve výši 22,8 tis. Kč na vybavení školní družiny - v kapitole 04 - Školství,
mládež a sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole
10 - Pokladní správa (viz usnesení RMČ82/1477/13 a toto rozpoč. opatření bylo schváleno na
RMČ83).

Rozpočtové opatření č. 82: změna rozpočtu v roce 2013 - Oplocení kontejnerového stání v ulici
Pilovská - finanční prostředky ve výši 48,9 tis. Kč budou převedeny z položky nákup materiálu v
kapitole 02 - Městská infrastruktura (bylo schváleno na RMČ83).

Rozpočtové  opatření č. 85: změna rozpočtu v roce 2013 - Převedení nevyčerpaných finančních
prostředků z rozpočtu v roce 2013 ve výši 3 934,0 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje pro využití
v roce 2014 (bylo schváleno na RMČ83).

 

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 rozpočtová opatření č. 58, 60-64, 69, 71, 72, 74, 75, 77-82, 85 - změny rozpočtu v roce

2013 a rozpočtové opatření č. 73 - úpravu rozpočtu v roce 2013 dle přiložených tabulek,
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
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RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



MČ Praha21

Rozpočtová opatření č. 58, 60-64, 69, 71-75, 78-82, 85

předkládaná pro jednání ZMČ dne 16. 12.  2013

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa Položka UZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

58

Neinvestiční účelová dotace

spolupodílníků EU a rozpočtu hl. m.

Prahy na projekt v rámci Operačního

programu Praha - Adaptabilita - ve výši 1

697,7 tis. pro MZŠ Polesná - Podpora

žáků se specifickými vzdělávacími

potřebami formou poradenského

stanoviště. Finanční prostředky budou

přeposlány Masarykově ZŠ Polesná

formou neinvestičního provozního

příspěvku - v kapitole 04 - Školství,

mládež a sport (č.dokladu 7050).

změna R

Příjem neinvestiční účelové dotace z EU -

OPP - Adaptabilita 231 4122 00017125 0400 0036144000000 1 443 000,00

Příjem neinvestiční účelové dotace z HMP

- OPP - Adaptabilita 231 4122 00000087 0400 0036144000000 254 700,00

Neinvestiční příspěvek MZŠ Polesná z

dotace z EU - OPP - Adaptabilita 231 31 13 5331 40517125 0400 0036144000000 1 443 000,00

Neinvestiční příspěvek MZŠ Polesná z

dotace z HMP - OPP - Adaptabilita 231 31 13 5331 40100087 0400 0036144000000 254 700,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

60

Zvýšení provozního příspěvku po

navýšení kapacity (období 09-12/2013) v

MŠ Sedmikráska o 219,3 tis. Kč a v MŠ

Sluníčko o 77 tis. Kč - v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport, převedením

finančních prostředků z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa (viz usnesení

RMČ76/1375/13)

změna R MŠ Sedmikráska (Lišická) 231 31 11 5331 0400 0000000000302 219 300,00

MŠ Sluníčko (Polesná) 231 31 11 5331 0400 0000000000304 77 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -296 300,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

61

Přijetí dotace z MHMP ve výši 50%

odvodu z výherních hracích přístrojů a

jiných tech.her.zařízení za 1.čtvrtletí

2013, v celkové výši 331 000,- Kč, z toho:

účel.dotace na podporu činnosti

nestátních neziskových organizací

zajišťujících dlouhodobě organizovanou

sportovní výchovu mládeže 165 500,- Kč

a účelová neinv.dotace na kulturu,

školství, zdravotnictví a sociální oblast

165 500,- Kč.   (č.dokladu 8028)

změna R

Přijetí neinv.účel.dotace z MHMP ve výši

50% VHP na sportovní výchovu mládeže v

nestátních neziskových organízacích 231 4121 00000098 1000 165 500,00

Neinvest.příspěvek TJ Sokol Újezd n.lesy-

podpora sportu 231 34 19 5222 00000098 0400 0000000000534 55 200,00
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Neinvest.přísp. Školnímu sportovnímu

klubu (v tom lehká atletika) 231 34 19 5222 00000098 0400 0000000000608 15 600,00

Neinvest.přísp. FK Újezd nad Lesy -

podpora sportu 231 34 19 5222 00000098 0400 0000000000556 62 400,00

Neinves.přísp. SK Kangsim Dojang -

podpora sportu 231 34 19 5222 00000098 0400 0000000000532 21 100,00

Neinvest.přísp. OS Balet Arabeska -

podpora sportu 231 34 19 5222 00000098 0400 0000000000536 11 200,00

Přijetí účel.dotace z MHMP ve výši 50%

odvodu z VHP na kulturu, školství,

zdravotnictví a sociální oblast 231 4121 00000098 1000 165 500,00

Neinvest.přísp. 1. MŠ Čentická - vánoční

dárky 231 31 11 5331 00000098 0400 0000000055301 18 300,00

Neinvest.přísp. MŠ Sedmikráska - vánoční

dárky 231 31 11 5331 00000098 0400 0000000056302 30 500,00

Neinvest.přísp. MŠ Rohožník - vánoční

dárky 231 31 11 5331 00000098 0400 0000000057099 18 300,00

Neinvest.přísp. MŠ Sluníčko - vánoční

dárky 231 31 11 5331 00000098 0400 0000000058304 24 400,00

Neinvest.přísp. MZŠ Polesná - školní

družina - vánoční dárky 231 31 13 5331 00000098 0400 0000000059303 74 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

62

Přijetí účelové investiční dotace z MHMP

ve výši 500 tis. Kč na akci č. 42058 -

Vybudování dětského hřiště Druhanická -

v kapitole 04 - Školství, mládež a sport

(č.dokladu 8036)

změna R Přijetí investiční účelové dotace z MHMP 231 4221 00000084 0400 0042058000000 500 000,00

Vybudování dětského hřiště Druhanická 231 34 12 6121 00000084 0400 0042058000000 500 000,00

Výstavba hřiště Druhanická 231 34 12 6121 0400 0000000000578 -400 000,00

Vybudování dětského hřiště Druhanická 231 34 12 6121 0400 0042058000000 400 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

63

Poskytnutí investičního transferu

občanskému sdružení TJ Sokol ve výši

100 tis. Kč na dokončení výstavby

multifunkčního hřiště - v kapitole 04 -

Školství, mládež a sport, převedením

finančních prostředků z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa (viz usnesení

RMČ80/1453/13)

změna R

Investiční transfer (příspěvek) TJ Sokol na

dokončení výstavby multifunkčního hřiště 231 34 19 6322 0400 0000000000535 100 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -100 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

64

Přijetí účelové neinvestiční dotace ze

státního rozpočtu na sociálně-právní

ochranu dětí ve výši 486 128,- Kč (pro

rozpočtové opatření zaokrouhleno na

486 100,- Kč) v kapitole 09 - Vnitřní

správa - na II. pololetí 2013 (č.dokladu

6075)
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změna R

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze

státního rozpočtu 231 4116 00013011 0900 486 100,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 231 61 71 5011 00013011 0900 363 000,00

Povinné pojistné na sociální zabezpečení 231 61 71 5031 00013011 0900 90 600,00

Povinné pojistné na veřejné

zdrav.pojištění 231 61 71 5032 00013011 0900 32 500,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

69

Zvýšení provozního příspěvku MZŠ

Polesná o 38 400 Kč po navýšení kapacity

MŠ Sluníčko o 1 třídu v období 09 -

12/2013, v kapitole 04 - Školství, mládež

a sport, převedením finančních

prostředků z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa

změna R

MZŠ Polesná - neinvestiční provozní

příspěvek 231 31 13 5331 0400 0000000000303 38 400,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -38 400,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

71

Účelová neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z MF ve výši 254 080,- Kč (pro

rozpoč.opatření ve výši 254 100,- Kč) na

úhradu výdajů na volby do Poslanecké

sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2013 -

příjmy i výdaje v kapitole 09 - Vnitřní

správa  (č.dokladu 6078)

změna R Příjem neinv.účel.dotace ze SR na volby 231 4111 00098071 0900 254 100,00

Volby do Parlamentu ČR - OON 231 61 14 5021 00098071 0900 192 500,00

Pronájem volebních místností 231 61 14 5164 00098071 0900 25 000,00

Občerstvení 231 61 14 5175 00098071 0900 13 800,00

Nákup materiálu j.n. 231 61 14 5139 00098071 0900 22 800,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

72

Účelová neinvestiční dotace ze státního

rozpočtu z Úřadu práce hl.m.Prahy (v

rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost)

ve výši 15 000,- Kč na základě Dohody o

vytvoření pracovních příležitostí v rámci

veřejně prospěšných prací a poskytnutí

příspěvku spolufinancovaného ze

státního rozpočtu a Evropského

sociálního fondu č. A-VN-55/2013

(č.dokladu 6080).

změna R

Příjem neinvest.dotace ze státního

rozpočtu 231 4116 00013234 0900 15 000,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru ze SR 231 61 71 5011 33113234 0900 1 500,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru z EU 231 61 71 5011 33513234 0900 9 500,00

Povin.pojištění na soc.zabezpeč.ze SR 231 61 71 5031 33113234 0900 600,00

Povin.pojištění na soc.zabezpeč.z EU 231 61 71 5031 33513234 0900 2 400,00
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Povin.pojištění na zdrav.pojištění ze SR 231 61 71 5032 33113234 0900 200,00

Povin.pojištění na zdrav.pojištění z EU 231 61 71 5032 33513234 0900 800,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

73

Převedení finančních prostředků v rámci

inv.akce "Rozšíření kapacity MŠ

Sluníčko" (ORG 586) - snížení položky

stavební práce ve výši 205 151,87 Kč (pro

rozpoč.opatř. 205 300,- Kč) a převedení

na invest.položku movité věci a

neinvestiční výdaje (DHDM a materiál) v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport

úprava R Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko 231 31 11 6121 0400 0000000000586 -205 300,00

Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko-movité

věci 231 31 11 6122 0400 0000000000586 50 800,00

Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko - DHDM 231 31 11 5137 0400 0000000000586 142 300,00

Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko - materiál 231 31 11 5139 0400 0000000000586 12 200,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

74

Účelová investiční a neinvestiční dotace-

spolupodílů z EU a HMP ve výši 1 629

988,75 Kč (pro rozpočtové opatření ve

výši 1 630,0 tis. Kč) na projekt v rámci

Operačního programu Praha -

Konkurenceschopnost (10.a 11.výzva) v

kapitole 09 - Vnitřní správa (č.dokladu

7055). 

změna R Příjem neinvestiční účel.dotace z EU 231 4122 00017030 0900 0021554000000 388 600,00

Příjem neinvestiční účel.dotace z MHMP 231 4122 00000088 0900 0021554000000 34 300,00

Příjem investiční dotace z EU 231 4222 00017857 0900 0021554000000 1 109 200,00

Příjem investiční dotace z MHMP 231 4222 00000088 0900 0021554000000 97 900,00

Neinvestiční výdaje z účel.dotace z

EU 231 61 71 39517030 0900 0021554000000 388 600,00
z toho na: 

Plat pro technického poradce 231 61 71 5011 39517030 0900 0021554000000 107 100,00

Povin.poj.na sociální zabezpečení 231 61 71 5031 39517030 0900 0021554000000 26 800,00

Povin.poj.na zdravotní pojištění 231 61 71 5032 39517030 0900 0021554000000 9 600,00

Tablety pro zastupitele - DHDM 231 61 71 5137 39517030 0900 0021554000000 137 700,00

Web kamera 231 61 71 5137 39517030 0900 0021554000000 10 300,00

Právní, tech.,finančnní a

ekonom.poradenství 231 61 71 5166 39517030 0900 0021554000000 45 000,00

Výdaje na publicitu projektu 231 61 71 5169 39517030 0900 0021554000000 52 100,00

Neinvest. výdaje z účel.dotace z

MHMP 231 61 71 39100088 0900 0021554000000 34 300,00

z toho na:

Plat pro technického poradce 231 61 71 5011 39100088 0900 0021554000000 9 400,00

Povin.poj.na sociální zabezpečení 231 61 71 5031 39100088 0900 0021554000000 2 300,00

Povin.poj.na zdravotní pojištění 231 61 71 5032 39100088 0900 0021554000000 900,00
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Tablety pro zastupitele - DHDM 231 61 71 5137 39100088 0900 0021554000000 12 200,00

Web kamera 231 61 71 5137 39100088 0900 0021554000000 900,00

Právní, tech.,finančnní a

ekonom.poradenství 231 61 71 5166 39100088 0900 0021554000000 4 000,00

Výdaje na publicitu projektu 231 61 71 5169 39100088 0900 0021554000000 4 600,00

Investiční výdaje z účel.dotace z EU 231 61 71 39517857 0900 0021554000000 1 109 200,00

z toho na:

Software-inf.platforma-jádro: www

rozhraní, databáze,administrace 231 61 71 6111 39517857 0900 0021554000000 246 900,00

Software-inf.platforma-rozhraní na

back office 231 61 71 6111 39517857 0900 0021554000000 127 500,00

Software-inf.platforma-konektor na e-

spis,proxio.. 231 61 71 6111 39517857 0900 0021554000000 82 300,00

Hartware-informační kiosek,

vč.instalace 231 61 71 6125 39517857 0900 0021554000000 178 500,00

Software-tech.platforma pro

interaktivní úřední desky 231 61 71 6111 39517857 0900 0021554000000 93 600,00

Hartware-interaktivní úřední deska 231 61 71 6125 39517857 0900 0021554000000 195 400,00

Software-informační platforma-

mobil.aplikace 231 61 71 6111 39517857 0900 0021554000000 185 000,00

Investiční výdaje z účel.dotace z

MHMP 231 61 71 39100088 0900 0021554000000 97 900,00

Software-inf.platforma-jádro: www

rozhraní, databáze,administrace 231 61 71 6111 39100088 0900 0021554000000 21 800,00

Software-inf.platforma-rozhraní na

back office 231 61 71 6111 39100088 0900 0021554000000 11 200,00

Software-inf.platforma-konektor na e-

spis,proxio.. 231 61 71 6111 39100088 0900 0021554000000 7 300,00

Hartware-informační kiosek,

vč.instalace 231 61 71 6125 39100088 0900 0021554000000 15 800,00

Software-tech.platforma pro

interaktivní úřední desky 231 61 71 6111 39100088 0900 0021554000000 8 300,00

Hartware-interaktivní úřední deska 231 61 71 6125 39100088 0900 0021554000000 17 200,00

Software-informační platforma-

mobil.aplikace 231 61 71 6111 39100088 0900 0021554000000 16 300,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

75

Spoluúčast MČ Praha 21 ve výši 7,5% t.j.

132,2 tis. z celkových způsobilých výdajů

1 762,2 tis. Kč (z toho spolupodíl EU a

MHMP neinvest.a invest.účel.dotace ve

výši 1 630,0 tis. Kč) na projekt v rámci

Operačního programu Praha -

Konkurenceschopnost (10.a 11.výzva) v

kapitole 09 - Vnitřní správa, převedením

finančních prostředků ve výši 132,2 tis.

Kč z položky nespecifikované rezervy v

kapitole 10 - pokladní správa. 

změna R Nespecifikovaná rezerva 231 64 09 5901 1000 -132 200,00

Neinvestiční výdaje-spoluúčast MČ

Praha21 231 61 71 00000077 0900 0021554000000 34 300,00
z toho na: 

Plat pro technického poradce 231 61 71 5011 00000077 0900 0021554000000 9 500,00

Povin.poj.na sociální zabezpečení 231 61 71 5031 00000077 0900 0021554000000 2 300,00
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Povin.poj.na zdravotní pojištění 231 61 71 5032 00000077 0900 0021554000000 900,00

Tablety pro zastupitele - DHDM 231 61 71 5137 00000077 0900 0021554000000 12 200,00

Web kamera 231 61 71 5137 00000077 0900 0021554000000 900,00

Právní, tech.,finančnní a

ekonom.poradenství 231 61 71 5166 00000077 0900 0021554000000 4 000,00

Výdaje na publicitu projektu 231 61 71 5169 00000077 0900 0021554000000 4 500,00

Investiční výdaje- spoluúčast MČ

Praha 21 231 61 71 00000077 0900 0021554000000 97 900,00

z toho na:

Software-inf.platforma-jádro: www

rozhraní, databáze,administrace 231 61 71 6111 00000077 0900 0021554000000 21 800,00

Software-inf.platforma-rozhraní na

back office 231 61 71 6111 00000077 0900 0021554000000 11 300,00

Software-inf.platforma-konektor na e-

spis,proxio.. 231 61 71 6111 00000077 0900 0021554000000 7 200,00

Hartware-informační kiosek,

vč.instalace 231 61 71 6125 00000077 0900 0021554000000 15 800,00

Software-tech.platforma pro

interaktivní úřední desky 231 61 71 6111 00000077 0900 0021554000000 8 300,00

Hartware-interaktivní úřední deska 231 61 71 6125 00000077 0900 0021554000000 17 200,00

Software-informační platforma-

mobil.aplikace 231 61 71 6111 00000077 0900 0021554000000 16 300,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

77

Převedení finančních prostředků ve výši

244 tis. Kč v rámci kapitoly 09 - Vnitřní

správa, a to z inv.položky "Příst.budovy

ÚMČ P21" na neinvest.položku "Úprava

prostranství u budovy ÚMČ P21 v

ul.Hulická"

změna R

Úprava prostranství u budovy ÚMČ

P21 v ul. Hulická 231 61 71 5171 0900 0000000000537 244 000,00

Příst. budovy ÚMČ P21 231 61 71 6121 0900 0041199000000 -244 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

78

Zpracování a podání žádosti na SFŽP k

výzvě č. XXX pro projekt vycházející z

podkladů iniciační studie Blatov,

rozvojová plocha Pilovská-Čankovská - v

kapitole 02 - Městská infrastruktura

(Péče o vzhled a veřejnou zeleň) v ceně

100 tis. Kč, převedením finančních

prostředků z položky nespecifikované

rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.

změna R

Konzultační, poradenské a právní

služby 231 37 45 5166 0200 100 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -100 000,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

79

Prijetí účelové neinvestiční dotace z

rozpočtu hl.m.Prahy na integraci žáků

(na období od 1.9.2013 do 31.12.2013)

pro MZŠ Polesná ve výši 151,2 tis. Kč v

kapitole 04 - Školství, mládež a sport a

zaslání dotace zřizovatelem této

příspěvkové organizaci (č.dokladu 8038)
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změna R

Neinvestiční přijatá dotace z MHMP

na intetraci žáků MZŠ Polesná 231 4121 00000091 0400 151 200,00

Neinvestiční příspěvek MZŠ Polesná

na integraci žáků 231 31 13 5331 00000091 0400 151 200,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

80

Neinvestiční účelová dotace z MHMP ve

výši 66,0 tis. Kč pro JSDH Újezd nad Lesy

na speciální ochranné prostředky a

tech.vybavení pro zdolání povodní a

jiných obdob.přír.katastrof - v kapitole

07 Bezpečnost. Druhá část se týká pouze

záměny zdrojů u neinv.účel.dotace

poskytnuté JSDH po povodních ve výši

5,8 tis. Kč v souladu s pokyny z MHMP

(č.dokladu 8026 a RO č. 37). Nové

rozpočtové opatření s č.dokladu  8046

změna R Příjem účel.neinvest.dotace z MHMP 231 4121 00000086 0700 66 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 55 12 5137 00014022 0700 59 800,00

Nákup materiálu j.n. 231 55 12 5139 00014022 0700 4 900,00

Programové vybavení 231 55 12 5172 00014022 0700 1 300,00

Příjem neinvest.dotace z MHMP 231 4121 00000097 970 0700 -5 800,00

Náhrada za úšlý příjem člena SDH 231 55 12 5169 00000097 970 0700 -1 200,00

Oprava poškozené techniky 231 55 12 5171 00000097 970 0700 -4 600,00

Příjem neinvestiční dotace z MHMP 231 4121 00000086 0700 5 800,00

Náhrada za úšlý příjem člena SDH 231 55 12 5169 00014022 0700 1 200,00

Oprava poškozené techniky 231 55 12 5171 00014022 0700 4 600,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

81

Poskytnutí neinvestičního provozního

příspěvku MZŠ Polesná ve výši 22,8 tis.

Kč na vybavení školní družiny - v kapitole

04 - Školství, mládež a sport, převedením

finančních prostředků z položky

nespecifikované rezervy v kapitole 10 -

Pokladní správa (viz usnesení

RMČ82/1477/13)

změna R

Neinvest.příspěvek MZŠ Polesná -

školní družina 231 31 13 5331 0400 0000000059303 22 800,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -22 800,00

RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

82

Oplocení kontejner.stání v ulici Pilovská -

finanční prostředky ve výši 48,9 tis. Kč

budou převedeny z položky nákup

materiálu v kapitole 02 - Městská

infrastruktura

změna R

Oplocení kontejner.státní v ulici

Pilovská - invest.položka - ostatní

stavby 231 37 45 6121 0200 0000000000538 48 900,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 37 45 5137 0200 -48 900,00
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RO číslo: Název položky SU AU Od Pa PoložkaUZ ZJ ORJ ORG Má dáti Dal

85

Převedení nevyčerpaných finančních

prostředků z rozpočtu v roce 2013 ve

výši 3 934,0 tis. Kč do Fondu rezerv a

rozvoje pro využití v roce 2014.

změna R Rek.chodníku Starokolínská 231 22 19 6121 0300 0000000000581 -534 000,00

Nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 -1 000 000,00

Opravy komunikací z Fondu rezerv a

rozvoje 231 22 12 5171 00000010 0300 -2 000 000,00

Dětské hřiště Druhanická 231 34 12 6121 0400 0042058000000 -400 000,00

Převody z rozpočtových účtů 236 4134 00000010 1000 3 934 000,00

Převody ve prospěch fondu rezerv a

rozvoje 231 63 30 5344 00000010 1000 3 934 000,00

Změna stavu krátkodobých prostředků

na bankovních účtech 236 8115 00000010 1000 3 934 000,00

Ing. Vlasta Berková  4. 12. 2013
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   2 1
 

MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00563/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 16.12.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 je předkládán jako vyrovnaný v celkové výši příjmů i
výdajů ve výši 69 451 tis. Kč a vychází z posledně známých stanovených ukazatelů z Magistrátu
hl.m.Prahy. Součástí návrhu rozpočtu je příloha č. 1 - Závazné ukazatele (předkládány k
odsouhlasení), komentář, bilance návrhu rozpočtu, položkový rozpis v kapitolách, rozpočet fondu
zaměstnavatele, plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství, tabulka - Akční
plán-opatření přecházející do r. 2014, tabulka - Zásobník projektů 2014 - příloha k Akčnímu plánu
2013 - 2014.

Akční plán 2013 -2014, schválený ZMČ Praha 21 dne 17. 12. 2012 usnesením ZMČ11/0142/12,
obsahuje v současné době položky splněné, položky které budou splněny do konce roku 2013
a položky, které budou splněny v roce 2014. K Akčnímu plánu byl vytvořen zásobník projektů,
který obsahuje položky nové, nezařazené v Akčním plánu 2013 -  2014 a které jsou buď zahrnuty
v návrhu rozpočtu na rok 2014 nebo budou financovány v případě dostatečných prostředků v
nespecifikované rezervě. Na březnovém jednání ZMČ Praha 21 bude předložena průběžná zpráva
plnění Akčního plánu 2013 - 2014 s tabulkou zásobník projektů 2014 a na červnovém jednání
ZMČ Praha 21 bude provedeno celkové vyhodnocení plnění Akčního plánu za rok 2013 spolu se
závěrečným účtem za rok 2013.

Předkládaný materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ82/1500/13. 
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

1) s c h v a l u j e
 "Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014" - příloha č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu MČ

Praha 21 na rok 2014 - která je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zavazne_ukazat_NR_2014

 
Příloha č.3: 04_NR_MC_P21_2014_AP

 
Příloha č.4: 05_NR_2014_Fond_zamestnavatele

 
Příloha č.5: 07_AP_2014_S3_prechazejici_do_2014

 
Příloha č.6: 08_AP_2014_zasobnik_projektu

 
Příloha č.7: 03_Kom_k_NR_MC_P21_2014.pdf

 
Příloha č.8: 06_Plan_VHC_a_BH_2014

 
 

Dne 03.12.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Městská část Praha 21 Příloha č. 1 k usnesení

Návrh rozpočtu na rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu  MČ Praha 21  na rok 2014  

Bilance příjmů a výdajů 

Podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy)      (v tis. Kč)

Kapitola  (ORJ) Název skupin a podskupin

Schválený 

rozpočet

Návrh 

rozpočtu

Paragrafy Rozpočtové příjmy rok 2013 rok 2014 

Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 112,00 8 263,00

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 410,00 1 465,00

Přijaté transfery (součet za třídu 4) 61 974,00 59 723,00

Příjmy (třída 1 + 2 + 4) 71 496,00 69 451,00

Financování ze zdrojů min.let (položka 8115) 0,00 0,00

Příjmy celkem 71 496,00 69 451,00

Kapitola                                  

Paragrafy Výdaje

02 - Městská infrastruktura

23 Vodní hospodářství 300,00 250,00

37 Ochrana životního prostředí 1 820,00 1 860,00

Běžné výdaje 2 120,00 2 110,00

03 - Doprava

22 Doprava 2 700,00 4 500,00

Běžné výdaje 2 700,00 4 500,00

Kapitálové výdaje 2 534,00 1 750,00

04 - Školství, mládež a sport

3111 Předškolní zařízení 3 561,00 3 944,10

3113 Základní škola 8 091,10 8 595,00

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 230,00 100,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 15,00 518,00

Běžné výdaje 11 897,10 13 157,10

Kapitálové výdaje 3 800,00 0,00

05 - Zdravotnictví a sociální péče

35 Zdravotnictví 50,00 50,00

43 Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zabez. 1 022,00 1 022,00

Běžné výdaje 1 072,00 1 072,00

06 - Kultura a cestovní ruch

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky 893,00 853,90

34 Zájmová činnost a rekreace 600,00 300,00

Běžné výdaje 1 493,00 1 153,90

Kapitálové výdaje 400,00 0,00

07 - Bezpečnost

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5,00 5,00

55 Požární ochrana a integrov.záchranný systém 82,00 82,00

Běžné výdaje 87,00 87,00

08 - Hospodářství

36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 1 460,00 1 710,00

Běžné výdaje 1 460,00 1 710,00

09 - Vnitřní správa

6112 Zastupitelstvo obce 1 920,00 1 920,00

6171 Činnost místní správy 37 261,90 37 125,40

Běžné výdaje 39 181,90 39 045,40

Kapitálové výdaje 100,00 1 400,00

10 - Pokladní správa

63 Finanční operace 270,00 270,00

64 Ostatní činnosti 4 381,00 3 195,60

Běžné výdaje 4 651,00 3 465,60

Běžné výdaje celkem 64 662,00 66 301,00

Kapitálové výdaje celkem 6 834,00 3 150,00

Výdaje celkem 71 496,00 69 451,00

22.10.2013 Vypracoval: Ing.Vlasta Berková - správce rozpočtu 0,00



  

Městská část Praha 21 

 

   

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 

 
  

 Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014 je předkládán k odsouhlasení Radou MČ 

Praha 21 jako vyrovnaný, v podobě závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2014,  

které jsou uvedeny v příloze č. 1 k usnesení.  

 

Příjmová stránka návrhu rozpočtu na rok 2014 vychází z posledně známých 

stanovených ukazatelů, jako je „Návrh dotačních vztahů hlavního města Prahy k městským 

částem na rok 2014“ (Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1553 ze dne 10. 9. 2013). Pro MČ 

Praha 21 vykazuje tento ukazatel  meziroční index (2014/2013) 95,46%, to je pokles oproti roku 

2013 o 2 251 tis. Kč. Dotační vztahy k městským částem Praha 1 -22 jsou stanoveny podle 

stejného principu jako v roce 2013, podle těchto kritérií: 30% z průměrného inkasa daně 

z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2010 – 2012 z území příslušné MČ, počet obyvatel 

MČ (váha 30%), rozloha území MČ (váha 10%), počet žáků základních a mateřských škol, 

jejichž zřizovatelem je MČ (váha 30%), výměry zeleně v péči MČ (váha 20%) a plochy 

vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10%).  

Dalším stanoveným ukazatelem je dotace ze státního rozpočtu, kterou musíme prozatím uvádět 

ve stejné výši jako v roce 2013, neboť nebyla pro rok 2014 schválena na MHMP.  

Při sestavování dalších příjmových položek vycházela MČ ze schváleného rozpočtu na rok 2013 

a k posledně známé dosažené skutečnosti k 30. 9. 2013. Vlastní příjmy v hlavní činnosti tvoří 

pouze malou část příjmové stránky rozpočtu, a to 14,01%. Jedná se o příjmy daňové a 

nedaňové. Mezi daňovými příjmy je nejvýraznější položkou daň z nemovitosti, neboť je daň 

vyměřena i z novostaveb.  

 Výdajová stránka návrhu rozpočtu na rok 2014 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 

2013, s přihlédnutím ke skutečnému čerpání rozpočtu k 30. 09. 2013, v návaznosti na 

rozpočtová opatření v průběhu roku 2013 a k předpokládanému vývoji v následujícím období.  

V návrhu rozpočtu jsou zohledněny požadavky správců jednotlivých kapitol a požadavky 

zřízených příspěvkových organizací. V některých případech došlo k upřesnění těchto požadavků 

a případně po konzultaci k jejich úpravě.  

Ve výdajové stránce rozpočtu jsou zapracovány některé vybrané položky z Akčního plánu MČ 

Praha 21 pro rok 2014. Některé další položky budou realizovány z prostředků Fondu rezerv a 

rozvoje formou změny rozpočtu.      

 V kapitole 02 – Městská infrastruktura – pod oddílem ochrana životního prostředí jsou 

požadovány neinvestiční výdaje pro vodní hospodářství, odvádění a čištění odpadních vod - 

opravy kanalizací a dále požadavky na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň. Na tuto činnost jsou 

požadovány finanční prostředky na položky - drobný hmotný dlouhodobý majetek (pořízení 

kontejnerů na sběr textilu), na nákup materiálu j.n. (sáčky na psí exkrementy, nákup košů, 

pořízení chemických přípravků na likvidaci plevelů, pytlů na rukavice na sběr odpadů atd.). 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zahrnuje veškerou údržbu zeleně, např.sekání trávy, 

vyhrabání listí, údržbu živých plotů a keřových porostů, zajišťování chemické likvidace plevelů, 

odborné prořezy stromů, odbornou péči o dřeviny, pletí, výsadby a jejich údržbu, hnojení, 

osazování truhlíků a jejich údržbu, odborné posudky, odvoz odpadu apod. Navržené finanční 

prostředky jsou o 10 tis. Kč nižší oproti roku 2013. 

 V kapitole 03 – Doprava – došlo k nárůstu neinvestičních výdajů o 1 800,00 tis. Kč, a to 

v položce opravy a údržba silnic (včetně značení) a v položce opravy chodníků o 500,00 tis. Kč. 

Položka služby vykazuje pokles o 175,00 tis. Kč. V návrhu rozpočtu kapitálových výdajů jsou 
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zahrnuty investiční akce, jako projekt na zastávky BUS MHD ve výši 150,00 tis. Kč a 

„Cyklostezka Čentická“ ve výši 1 600,00 tis. Kč. 

 V kapitole 04 – Školství, mládež a sport -  běžné výdaje vykazují meziroční index 

110,59%. Jedná se o neinvestiční provozní příspěvky od zřizovatele zřízeným příspěvkovým 

organizacím (ZŠ a MŠ) a dále neinvestiční výdaje v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti 

(soutěž o tablety v MZŠ Polesná formou darů ve výši 18 tis. Kč. neinvestiční příspěvky 

sportovním oddílům – Granty ve výši 200,00 tis. Kč, finanční prostředky na údržba dětských 

hřišť ve výši 300,00 tis. Kč),  a neinvestiční výdaje týkající se ostatních záležitostí vzdělávání 

(úkoly z Akčního plánu:  podpora dalšího vzdělávání pedagogů a odměňování ve výši 100 tis. 

Kč a ocenění mimořádných výsledků pedagogů ZŠ ve výši 5,00 tis. Kč) .  V oddílu 31 – 

Vzdělávání  jsou neinvestiční provozní příspěvky stanoveny z podkladů zřízených 

příspěvkových organizací. Zřizovatel vycházel z předložených požadavků, z dosažené 

skutečnosti k 30. 9. 2013 a z očekávaného plnění rozpočtu v roce 2013. Neinvestiční příspěvky 

od zřizovatele vykazují oproti roku 2013 nárůst (meziroční index 107,62%). V návrhu rozpočtu 

je zohledněn nárůst dětí v roce 2013 po rekonstrukcích v MŠ. Zvýšením kapacity v MŠ 

Sedmikráska o 2 třídy došlo k nárůstu o 56 dětí a v MŠ Sluníčko zvýšením kapacity o 1 třídu 

došlo k navýšení o 22 dětí. Zvýšené finanční náklady též vznikají v MŠ Sluníčko s nově 

vybudovanou výdejnou jídel.   Navýšení kapacity v MŠ Sluníčko  dopadá též na zvýšení 

nákladů na spotřebu energií v MZŠ Polesná.  Mezi běžnými výdaji je též zahrnuto nájemné za 

detašované pracoviště MŠ Lišické v ulici Hulická 1535 ve výši 324 tis. Kč. 

Investiční akce „Zateplení MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha“, jako pokračování na 

investiční akci, kdy při rekonstrukci přilehlého pavilonu (policie ČR) vznikly prostory pro 2 

nové třídy mateřské školy s kompletním zázemím a sociálním zařízením,  bude ve výši cca 

4 000,00 tis. Kč financována z prostředků Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 21 a cca 1 500,00 

tis. z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Z rezervních prostředků MČ 

Praha 21 bude též uhrazeno dokončení investiční akce „Vybudování dětského hřiště 

Druhanická“ a „Vybudování zahradního domku MŠ Sluníčko“.  

 

 V kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální péče – jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v 

oddílu 35 Zdravotnictví – každoročně jsou zahrnovány do rozpočtu výdaje na protidrogovou 

prevenci (a v průběhu roku ještě přichází dotace z MHMP na místní úrovni a též pro školství). 

Oddíl 43 – Sociální péče a pomoc a spol.činnost v soc.zabez.a pol.zaměst. – zahrnuje především 

neinvestiční výdaje a příjmy v oblasti pečovatelské služby a též výdaje vyplývající z Komise 

sociální politiky a zdravotnictví formou příspěvků na pomoc starým občanům a zdravotně 

postiženým občanům a formou výdajů na akce pro seniory. Dále je v návrhu rozpočtu zahrnut 

neinvestiční příspěvek na terénní sociální program občanským sdružením ve výši 50 tis. Kč. 

Celkové výdaje jsou navrhovány ve stejné výši jako v roce 2013.  

 

 V kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v oddílu 

33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky – v oblasti knihovnické (místní knihovna) dochází 

k nepatrnému snížení  požadovaných neinvestičních výdajů oproti roku 2013 (zrušení položky 

opravy a udržování ve výši 10 tis. Kč). V oblasti ostatních záležitostí kultury, jako jsou zájmové 

kroužky, výstavní a muzejní činnost a dále Místní agenda 21, dochází k mírnému snížení 

neinvestičních výdajů (o 59,10 tis. Kč). V oblasti ostatních záležitostí kultury, církví a 

sděl.prostř. jsou zahrnuty neinvestiční výdaje na „Slavnosti obce“ (pořádání společenských akcí 

– plesy, posvícení, oslavy výročí obce) a na Komisi pro sociální a občanské záležitosti (vítání 

nových občánků, dary k životním výročím, oslava svátku matek, apod.) – výdaje vyšší o 30,00 

tis.Kč oproti roku 2013. Pro MA21 jsou požadovány neinvestiční výdaje ve výši 136,00 tis. Kč 

(na nákup materiálu, služeb j.n., pohoštění, měření indikátorů spokojenosti občanů s místním 

společenstvím, mobilitu a místní přepravu – dotazníkové šetření, členský příspěvek). V oddílu 

34 -  Zájmová činnost a rekreace jsou zahrnuty neinvestiční výdaje na neinvestiční příspěvky 

občanským sdružením - granty na základě grantového řízení. Tyto transfery potom podléhají 
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finančnímu vypořádání s MČ Praha 21 po skončení kalendářního roku. Pro rok 2014 jsou 

rozpočtovány ve výši 300,00 tis. Kč v kapitole 06 a ve výši 200,00 tis. Kč v kapitole 04 – 

Školství, mládež a sport. 

 

 V kapitole 07 – Bezpečnost je navrhovaná stejná výše neinvestičních výdajů jako v roce 

2013. V oddílu 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek jsou zahrnuty pouze výdaje ve výši 5 tis. Kč 

na pohonné hmoty a maziva místní policie. V oddílu 55 jsou zahrnuty neinvestiční výdaje pro 

požární ochranu a integrovaný záchranný systém (pro JSDH Újezd n.Lesy přichází každoročně 

v průběhu roku dotace z MHMP).  

 

 V kapitole 08 – Hospodářství je v neinvestičních výdajích požadováno o 250,00 tis. Kč 

více oproti roku 2013. V položce konzultační, poradenské a právní služby v oblasti komunálních 

služeb a územního rozvoje dochází ke zvýšení o 310,00 tis. Kč a budou z ní financovány 

potřebné analýzy, studie, výdaje na pasportizaci majetku a způsobů jeho správy, parametry nové 

výstavby a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti v majetku MČ nebo MČ zřízených 

příspěvkových organizací, pasportizaci problémových míst na technické infrastruktuře, 

pasportizaci problémových rozvojových ploch území Újezda nad Lesy a promítnutí cestou 

iniciace územních studií do ÚP SÚ hl.m.Prahy, pasportizaci „veřejného prostoru“, revitalizace 

Etapa 1. Jedná se o položky z Akčního plánu na rok 2014 .  V ostatních položkách oddílu 

komunální služby a územní rozvoj dochází pouze k drobným úpravám. Položka nákup ostatních 

služeb je nižší o 65,00 tis. Kč (položka zahrnuje např. geometrická zaměření pozemků, 

geografické studie, posudky na majetek). Položka opravy a udržování je  ponechána ve stejné 

výši jako v roce 2013. Z této položky je možné v rámci komunálních služeb financovat veškeré 

opravy a udržování majetku a objektů v MČ Praha 21.  

 

 V kapitole 09 – Vnitřní správa -  oddíl Zastupitelstvo obce vykazuje stejnou výši 

neinvestičních výdajů jako v roce 2013. Činnost místní správy vykazuje v návrhu rozpočtu na 

rok 2014 snížení neinvestičních výdajů oproti roku 2013 o 135,50 tis. Kč (v položkách drobný 

hmotný dlouhodobý majetek, elektrická energie, služby telekomunikací a radiokomunikací, 

služby, školení a vzdělávání). 

V oblasti kapitálových výdajů je navrhován úkol z Akčního plánu, a to „Kamerový systém – 

projekt“ ve výši 1 000,00 tis. Kč a nákup výpočetní techniky (serwer) ve výši 400,00 tis. Kč.  

 

 V kapitole 10 – Pokladní správa – daňové příjmy tř.1 vykazují v návrhu rozpočtu na rok 

2014 zvýšení oproti roku 2013 o 151,00 tis. vlivem zvýšení správních poplatků. Nedaňové 

příjmy tř.2 jsou navrhovány o 55,00 tis. Kč vyšší oproti roku 2013 (příjmy z poskytování 

služeb). Přijaté transfery vykazují pokles oproti roku 2013 o  2 251,00 tis. Kč. V návrhu 

rozpočtu jsou uvedeny neinvestiční výdaje na finanční operace ve stejné výši jako v roce  2013. 

Oddíl 64 – Ostatní činnosti zahrnuje položku nespecifikované rezervy v navrhované výši 

2 945,60 tis. Kč. Tato částka by měla být čerpána  úkoly z Akčního plánu MČ Praha 21 na rok 

2014.  

Součástí návrhu rozpočtu na rok 2014 je rozpočet fondu zaměstnavatele ve výši 1 499,90 

tis. Kč (příspěvek na stravování zaměstnanců, půjčky zaměstnancům se splatností do konce 

roku, příspěvek na důchodové připojištění, životní jubilea a výročí a příspěvek na očkování proti 

chřipce).  

 

 Plán vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství celkem na rok 2014 je 

navrhován se ziskem ve výši 5 195,00 tis. Kč, a to vlivem plánovaného výsledku hospodaření 

v bytovém hospodářství ve výši  5 020,00 tis. Kč (předpokládaný prodej 3 bytů) a  plánovaného 

výsledku hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti ve výši 175,00 tis. Kč.  

 

Vypracovala: Ing. V.Berková – správce rozpočtu MČ Praha 21        24. 10. 2014 



Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2014    (v tis.Kč)

B i l a n c e   n á v r h u   r o z p o č t u  MČ Praha 21  na r.  2014 

Položka Název seskupení položek

Schválený 

rozpočet

Návrh 

rozpočtu

Rozpočtové příjmy rok 2013 rok 2014

1341 Poplatek ze psů 300,00 300,00

1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreač.pobyt 5,00 3,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 300,00

1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 7,00 10,00

1361 Správní poplatky 1 500,00 1 650,00

1511 Daň z nemovitosti 6 000,00 6 000,00

Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 112,00 8 263,00

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 995,00 1 045,00

2141 Příjmy z úroků 200,00 200,00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,00 10,00

2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 10,00 10,00

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel. 200,00 200,00

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 410,00 1 465,00

4112 Neinvestiční přijaté trnsfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu 12 271,00 12 271,00

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (MHMP) 49 623,00 47 372,00

4129 Ostatní neinvest.přijaté transfery od rozpočtu územní úrovně 80,00 80,00

Přijaté transfery (součet za třídu 4) 61 974,00 59 723,00

4134 Převody z rozpočtových účtů 1 446,40 1 499,90

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 1 446,40 1 499,90

Konsolidace příjmů 2 892,80 2 999,80

Příjmy celkem 74 388,80 72 450,80

Příjmy po konsolidaci 71 496,00 69 451,00

8115 Financování ze zdrojů min.let 0,00 0,00

Příjmy celkem včetně financování 71 496,00 69 451,00

Výdaje

5xxx Běžné výdaje 64 662,00 66 301,00

6xxx Kapitálové výdaje 6 834,00 3 150,00

Výdaje celkem 71 496,00 69 451,00

Ostatní činnosti

5342 Převody vlastním fondům 1 446,40 1 499,90

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 446,40 1 499,90

Konsolidace výdajů 2 892,80 2 999,80

Výdaje celkem včetně konsolidace 74 388,80 72 450,80

Výdaje po konsolidaci 71 496,00 69 451,00

Správce rozpočtu: Ing. V.Berková    

22.10.2013 0,00



Městská část Praha 21 Příloha č. 1 k usnesení

Návrh rozpočtu na rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu  MČ Praha 21  na rok 2014  

Bilance příjmů a výdajů 
Podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy)      (v tis. Kč)

Kapitola  (ORJ) Název skupin a podskupin

Schválený 

rozpočet

Návrh 

rozpočtu

Paragrafy Rozpočtové příjmy rok 2013 rok 2014 

Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 112,00 8 263,00

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 410,00 1 465,00

Přijaté transfery (součet za třídu 4) 61 974,00 59 723,00

Příjmy (třída 1 + 2 + 4) 71 496,00 69 451,00

Financování ze zdrojů min.let (položka 8115) 0,00 0,00

Příjmy celkem 71 496,00 69 451,00

Kapitola                                  

Paragrafy Výdaje

02 - Městská infrastruktura

23 Vodní hospodářství 300,00 250,00

37 Ochrana životního prostředí 1 820,00 1 860,00

Běžné výdaje 2 120,00 2 110,00

03 - Doprava

22 Doprava 2 700,00 4 500,00

Běžné výdaje 2 700,00 4 500,00

Kapitálové výdaje 2 534,00 1 750,00

04 - Školství, mládež a sport

3111 Předškolní zařízení 3 561,00 3 944,10

3113 Základní škola 8 091,10 8 595,00

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 230,00 100,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 15,00 518,00

Běžné výdaje 11 897,10 13 157,10

Kapitálové výdaje 3 800,00 0,00

05 - Zdravotnictví a sociální péče

35 Zdravotnictví 50,00 50,00

43 Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zabez. 1 022,00 1 022,00

Běžné výdaje 1 072,00 1 072,00

06 - Kultura a cestovní ruch

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky 893,00 853,90

34 Zájmová činnost a rekreace 600,00 300,00

Běžné výdaje 1 493,00 1 153,90

Kapitálové výdaje 400,00 0,00

07 - Bezpečnost

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5,00 5,00

55 Požární ochrana a integrov.záchranný systém 82,00 82,00

Běžné výdaje 87,00 87,00

08 - Hospodářství

36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 1 460,00 1 710,00

Běžné výdaje 1 460,00 1 710,00

09 - Vnitřní správa

6112 Zastupitelstvo obce 1 920,00 1 920,00

6171 Činnost místní správy 37 261,90 37 125,40

Běžné výdaje 39 181,90 39 045,40

Kapitálové výdaje 100,00 1 400,00

10 - Pokladní správa

63 Finanční operace 270,00 270,00

64 Ostatní činnosti 4 381,00 3 195,60

Běžné výdaje 4 651,00 3 465,60

Běžné výdaje celkem 64 662,00 66 301,00

Kapitálové výdaje celkem 6 834,00 3 150,00

Výdaje celkem 71 496,00 69 451,00

22.10.2013 Vypracoval: Ing.Vlasta Berková - správce rozpočtu 0,00



Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2014  (v tis.Kč)

MČ Praha 21               IČO: 240 923 SU OD PAR POL UZ ORJ ORG

Schválený 

rozpočet na

rok 2013

Návrh 

rozp.na rok

2014

TEXT xxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx výdaje výdaje

Městská infrastruktura - ORJ  02

Odvádění a čištění odpad.vod-opravy kanaliz. 231 23 21 5171 0200 300,00 250,00

Vodní hospodářství celkem 231 23 0200 300,00 250,00

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-drobný hmot.dlouhod.majet. 231 37 45 5137 0200 60,00 100,00

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-nákup materiálu j.n. 231 37 45 5139 0200 120,00 120,00

Konzultační, poradenské a právní služby 231 37 45 5166 0200 100,00 100,00

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-nákup ostatních služeb 231 37 45 5169 0200 1 540,00 1 540,00

Ochrana životního prostředí celkem 231 37 0200 1 820,00 1 860,00

Neinvestiční výdaje - celkem 2 120,00 2 110,00

Spávce kapitoly: Ing. Roman Březina

Správce rozpočtu: Ing.Vlasta Berková   

datum:  22. 10. 2013



Městská část Praha 21

Návrh rozpočtu na rok 2014   (v tis.Kč)

MČ Praha 21        IČO: 240 923 SU OD PAR POL UZ ORJ ORG
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Doprava  -  ORJ 03

Silnice (opravy vč.doprav.značení) 231 22 12 5171 0300 2 000,00 3 500,00

Konzultační, poradenské a právní služby 231 22 12 5166 0300 75,00 50,00

Silnice (služby) 231 22 12 5169 0300 625,00 450,00

Chodníky (opravy) 231 22 19 5171 0300 0,00 500,00

Neinvestiční výdaje - celkem 22 2 700,00 4 500,00

Zastávky BUS MHD - projekt 231 22 12 6121 0300 0000000000565 100,00 150,00

Rekonstrukce mostku Oplanská 231 22 19 6121 0300 0000000000583 250,00 0,00

Cyklostezka Čentická 231 22 19 6121 0300 0000000000573 1 600,00

Rek.chodníku Starokolínská 231 22 19 6121 0300 0000000000581 534,00 0,00

Rek.chodníku Zaříčanská 231 22 19 6121 0300 0000000000582 1 250,00 0,00

Přechody pro chodce 231 22 19 6121 0300 0000000000584 400,00 0,00

Investiční výdaje - celkem 22 2 534,00 1 750,00

Výdaje celkem 5 234,00 6 250,00

Správce kapitoly:  Ing. Josef Roušal 

Správce rozpočtu: Ing.Vlasta Berková   

datum:    22. 10. 2013
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Školství,mládež a sport  -  ORJ 04
Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - Masar.ZŠ 231 0 31 13 5331 0400 303 8 091,10 8 590,00

Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ I Čentická 231 0 31 11 5331 0400 301 623,10 623,10

Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Sedmikráska 231 0 31 11 5331 0400 302 892,50 972,00

Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Rohožník 231 0 31 11 5331 0400 99 1 042,70 1 200,00

Neinvestič.příspěvky přísp.organiz. - MŠ Sluníčko 231 0 31 11 5331 0400 304 642,70 820,00

Neinvestič.příspěvky  MČ celkem 11 292,10 12 205,10

z toho:

Předškolní zařízení 231 0 31 11 0400 3 201,00 3 615,10

Nájemné-Detaš.prac.MŠ Lišická v ul.Hulická 1535 231 0 31 11 5164 0400 1535302 360,00 324,00

Ocenění mimořádných výsledků pedagogů MŠ 231 0 31 11 5492 0400 622 0,00 5,00

Předškolní zařízení celkem 31 11 3 561,00 3 944,10

Základní škola 231 0 31 13 8 091,10 8 590,00

Ocenění mimořádných výsledků pedagogů ZŠ 231 0 31 13 5492 0400 623 0,00 5,00

Základní škola celkem 31 13 8 091,10 8 595,00

Podpora dalšího vzdělávání pedagogů, odměňování 231 0 32 99 5167 0400 589 100,00 100,00

Ostatní záležitosti vzdělávání celkem 32 99 100,00 100,00

Soutěž o tablet - dar 231 0 34 21 5194 0400 590 15,00 18,00

Využití volného času dětí a mládeže 34 21 15,00 18,00

Údržba dětských hřišť 231 0 34 12 5171 0400 74 0,00 300,00

Sportovní zařízení v majetku obce 34 12 300,00

Neinvest.příspěvky sport.oddílům - GRANTY 231 0 34 19 5222 0400 75 200,00

Ostatní tělovýchovná činnost - GRANTY 34 19 200,00

Tělovýchova a zájmová činnost celkem 34 518,00

Neinvestiční výdaje celkem 11 767,10 13 157,10

Inv.akce "Zateplení a rozšíř.MŠ Sedmikráska,Lišická 1502" 231 31 11 6121 0400 41751 1 600,00

MŠ Sedmikráska,kuchyně,vybav.tříd a zahrady 231 31 11 6122 0400 41751 1 500,00

Inv.akce "Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko, Polesná 1690 s

vybud.jídelny 231 31 11 6121 0400 586 700,00 FRR



Vybudování zahradního domku MŠ Sluníčko 231 31 11 6121 0400 624 0,00 70

Zateplení MŠ Sedmikráska 231 31 11 6121 0400 625 0,00 5 000

Vybudování dětského hřiště Druhanická 231 34 12 6121 0400 42058 0,00 400

Investiční výdaje celkem 3 800,00 0,00 5 470

Správce kapitoly:  Iva Hájková 

Správce rozpočtu: Ing.Vlasta Berková    datum: 14.10.2013
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Zdravotnictví a soc.oblast   ORJ 05

Pečovatelská služba

Prádlo, oděv, obuv 231 43 51 5134 0500 5,00 5,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 43 51 5137 0500 10,00 10,00

Nákup materiálu j.n. 231 43 51 5139 0500 30,00 30,00

Voda 231 43 51 5151 0500 40,00 40,00

Teplo 231 43 51 5152 0500 100,00 100,00

Elektr. energie 231 43 51 5154 0500 30,00 30,00

Pohonné hmoty a mazadla 231 43 51 5156 0500 65,00 65,00

Opravy a udržování 231 43 51 5171 0500 20,00 20,00

Služby, školení a vzdělávání 231 43 51 5167 0500 10,00 10,00

Výdaje - stravné 231 43 51 5169 0500 500,00 500,00

Celkem pečovat.služba 43 51 810,00 810,00

Příjmy

Příjmy z pečov.služby pro MČ Koloděje 231 4129 00079 0500 68 80,00 80,00

Příjmy z peč.služby - ostatní 231 43 51 2111 0500 230,00 230,00

Příjmy - stravné 231 43 51 2111 0500 500,00 500,00

celkem příjmy 43 51 810,00 810,00

Ostatní  výdaje

Prevence před drogami, alk.,nikot.aj.n.l. 231 35 41 5169 0500 69 50,00 50,00

Zdravotnické programy 35 50,00 50,00

Komise sociální politiky a zdravotnictví 231 43 19 5229 0500 3301 160,00 50,00

KSPZ-Akce pro seniory-nákup materiálu j.n. 231 43 19 5139 0500 533 0,00 30,00

KSPZ-Akce pro seniory-nákup ostatních služeb 231 43 19 5169 0500 533 0,00 10,00

KSPZ-Akce pro seniory-pohoštění 231 43 19 5175 0500 533 0,00 25,00

KSPZ Akce pro seniory-věcné dary 231 43 19 5194 0500 533 0,00 45,00

Terénní sociální program-neinvest.transfer občan.sdružením 231 43 19 5222 0500 577 50,00 50,00

Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím 43 19 210,00 210,00

Věcné dary pro děti v ústavu péče o mládež 231 43 22 5194 0500 2,00 2,00

Ústavy péče o mládež 43 22 2,00 2,00

Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. 43 1 022,00 1 022,00

Celkem neinvestiční výdaje 1 072,00 1 072,00

Celkem příjmy 810,00 810,00

Správce kapitoly: Bc. Radka Lipanovičová

Správce rozpočtu: Ing.Vlasta Berková   

dne: 22. 10. 2013
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Kultura a cestovní ruch -  ORJ 06                                              

Knihy,pomůcky, tisk 231 33 14 5136 0600 70,00 70,00

Knihovna - Drobný hmotný majetek 231 33 14 5137 0600 8,00 2,00

Nákup materiálu j.n. 231 33 14 5139 0600 20,00 20,00

Nákup ostatních služeb 231 33 14 5169 0600  5,00  11,00

Opravy a udržování 231 33 14 5171 0600 10,00 0,00

Cestovné 231 33 14 5173 0600 3,00 3,00

Studená voda 231 33 14 5151 0600 5,00 5,00

Teplo 231 33 14 5152 0600 50,00 50,00

Elektrická energie 231 33 14 5154 0600 60,00 60,00

Teplá voda 231 33 14 5157 0600 5,00 5,00

Činnost knihovnická 231 33 14 236,00 226,00

Příjmy z poskytování služeb 231 33 14 2111 0600 65,00 65,00

Příjmy-činnosti knihovnické 65,00 65,00

Záležitosti kultury - OON - kurzy     231 33 19 5021 0600 150,00 130,00

Povin.poj.na soc. zabezpečení 231 33 19 5031 0600 37,50 32,50

Povin.poj.na zdravotní poj. 231 33 19 5032 0600 13,50 10,40

Povinné poj.na úraz.poj.-Kooperativa 231 33 19 5038 0600 40 1,00 1,00

Výstavní a muzejní činnost-nákup materiálu j.n. 231 33 19 5139 0600 82 10,00 10,00

Výstavní a muzejní činnost - služby j.n. 231 33 19 5169 0600 82 5,00 5,00

Výstavní a muzejní činnost - studená voda 231 33 19 5151 0600 82 1,00 1,00

Výstavní a muzejní činnost - teplo 231 33 19 5152 0600 82 15,00 15,00

Výstavní a muzejní činnost - elektrická energie 231 33 19 5154 0600 82 6,00 6,00

Výstavní a muzejní činnost - teplá voda 231 33 19 5157 0600 82 1,00 1,00

Výstavní a muzejní činnost - pohoštění 231 33 19 5175 0600 82 5,00 5,00

MA21 - nákup materiálu j.n. 231 33 19 5139 0600 83 9,50 3,00

MA21 - nákup služeb j.n. 231 33 19 5169 0600 83 73,50 50,00

MA21 - pohoštění 231 33 19 5175 0600 83 14,00 8,00

MA21 - měření indikátorů Spokojenost občanů s místním 

společenstvím, Mobilita a místní přeprava - dotazníkové 

šetření 231 33 19 5021 0600 83 50,00 55,00

MA21 - členský příspěvek 231 33 19 5169 0600 83 20,00 20,00

Ostatní záležitosti kultury celkem 231 33 19 412,00 352,90

Příjmy z poskytování služeb 231 33 19 2111 0600 200,00 250,00

Příjmy-ostatní záležitosti kultury 200,00 250,00



Slavnosti obce-nákup materiálu j.n. 231 33 99 5139 0600 73 10,00 12,00

Slavnosti obce-nákup ostatních služeb j.n. 231 33 99 5169 0600 73 100,00 132,00

Slavnosti obce-pohoštění 231 33 99 5175 0600 73 10,00 6,00

KSOZ - Sekce pro občan.zál. - nákup materiálu j.n. 231 33 99 5139 0600 206 10,00 10,00

KSOZ - Sekce pro občan.zál. - nájemné 231 33 99 5164 0600 206 1,00 1,00

KSOZ - Sekce pro občan.zál. - nákup ostatních služeb j.n. 231 33 99 5169 0600 206 7,00 7,00

KSOZ - Sekce pro občan.zál. - pohoštění 231 33 99 5175 0600 206 42,00 42,00

KSOZ - Sekce pro občan.zál. - věcné dary 231 33 99 5194 0600 206 65,00 65,00

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 231 33 99 245,00 275,00

Mediali.aktivit ve spolupráci s televizí Metropol 231 33 41 5169 0600 534 50,00

Sdělovací prostředky-rozhlas a televize 33 41 50,00

Kultura, církev a sdělovací prostředky 33 893,00 853,90

Údržba dětských hřišť 231 34 12 5171 0600 74 100,00 0,00

Sportovní zařízení v majetku obce 231 34 12 100,00 0,00

Neinvest.transfery občanským sdruž. (granty) 231 34 29 5222 0600 75 500,00 300,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace 231 34 29 500,00 300,00

Tělovýchova a zájmová činnost - běžné výdaje 34 600,00 300,00

Kultura a cest.ruch celkem - běžné výdaje 1 493,00 1 153,90

Kapitálové výdaje

Výstavba hřiště Druhanická 231 34 12 6121 0600 578 400,00 0,00

Kapitálové výdaje celkem 34 400,00 0,00

Příjmy celkem 265,00 315,00

Zpracování koncepce mimoškolního vzdělávání 20,00

Správce kapitoly :  Iva Hájková   

Správce rozpočtu:Ing.Vlasta Berková   

datum: 14.10.2013  
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Bezpečnost - ORJ 07

Bezpeč.-pohonné hmoty a maziva 231 53 11 5156 5,00 5,00

Bezpečnost a veř.pořádek celkem 231 53 5,00 5,00

Nákup materiálu 231 55 12 5139 0700 3,00 3,00

Studená voda 231 55 12 5151 0700 2,00 2,00

Plyn 231 55 12 5153 0700 29,00 29,00

Spotřeba el.energie 231 55 12 5154 0700 11,00 11,00

Pohonné hmoty a maziva 231 55 12 5156 0700 5,00 5,00

Služby telekomunikací 231 55 12 5162 0700 9,00 9,00

Nákup ostatních služeb 231 55 12 5169 0700 10,00 10,00

Opravy a udržování 231 55 12 5171 0700 9,00 9,00

Pohoštění 231 55 12 5175 0700 4,00 4,00

Požární ochrana a integ.záchran.systém 231 55 82,00 82,00

Neinvest. výdaje celkem 87,00 87,00

Správce kapitoly: Ing. Josef Roušal 

Správce rozpočtu: Ing.Vlasta Berková    

datum:   22. 10. 2013
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Hospodářství - ORJ 08

Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) 231 36 31 5169 0800 50,00 50,00

Pohřebnictví-nákup ostatních služeb 231 36 32 5169 0800 50,00 50,00

Pohřebnictví-opravy a udržování 231 36 32 5171 0800 20,00 20,00

Pohřebnictví celkem 231 36 32 70,00 70,00

Nákup materiálu j.n. 231 36 39 5139 0800 30,00 30,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 231 36 39 5137 0800 50,00 50,00

Pohonné hmoty a maziva 231 36 39 5156 0800 40,00 45,00

Konzultační, poradenské a právní služby 231 36 39 5166 0800 55,00 365,00

Nákup ostatních služeb 231 36 39 5169 0800 465,00 400,00

Opravy a udržování 231 36 39 5171 0800 700,00 700,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 231 36 39 1 340,00 1 590,00

Komunální služby a územní rozvoj celkem 36 1 460,00 1 710,00

Správce kapitoly: Ing. Josef Roušal 

Správce rozpočtu: Ing.Vlasta Berková   

datum:  22. 10. 2013
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Vnitřní správa - ORJ 09

Odměny členů zastupitelstva obce 231 61 12 5023 0900 1 600,00 1 600,00

Povin.poj.na soc.zabezpeč.zastupitelů 231 61 12 5031 0900 175,00 175,00

Povin.poj.na veřej.zdrav.poj.zastupitelů 231 61 12 5032 0900 145,00 145,00

Zastupitelstvo obce 231 61 12 1 920,00 1 920,00

Platy zaměstnanců v prac.poměru 231 61 71 5011 0900 21 000,00 21 000,00

Ostatní osobní výdaje 231 61 71 5021 0900 1 000,00 1 000,00

Povin.pojištění na soc.zabezpečení 231 61 71 5031 0900 5 160,00 5 160,00

Povin.pojištění na zdravotní poj. 231 61 71 5032 0900 1 868,50 1 868,50

Povin.poj.na úrazové poj.-Kooperativa 231 61 71 5038 0900 40 100,00 100,00

Prádlo, oděv, obuv 231 61 71 5134 0900 10,00 10,00

Knihy, učeb.pomůcky a tisk 231 61 71 5136 0900 30,00 30,00

Drobný hmotný dlouhodobý  majetek 231 61 71 5137 0900 600,00 550,00

Nákup materiálu j.n. 231 61 71 5139 0900 450,00 450,00

Studená voda 231 61 71 5151 0900 50,00 70,00

Plyn 231 61 71 5153 0900 250,00 250,00

Elektr. energie 231 61 71 5154 0900 550,00 500,00

Pohonné hmoty a maziva 231 61 71 5156 0900 100,00 100,00

Služby pošt 231 61 71 5161 0900 200,00 200,00

Služby telekomunik.a radiokomunikací 231 61 71 5162 0900 450,00 350,00

Konzult., poraden. a právní služby 231 61 71 5166 0900 200,00 200,00

Služby, školení a vzdělávání 231 61 71 5167 0900 500,00 400,00

Nákup ostatních služeb 231 61 71 5169 0900 900,00 900,00

Fond zaměst.-nákup ostat.služeb (stravné) 231 61 71 5169 000810 0900 902 1 225,60 1 278,50

Fond zaměst.-nákup ostat.služeb (stravné) 231 61 71 5169 0900 902 115,00 115,00

Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.-jubilea 231 61 71 5499 000810 0900 903 120,00 150,00

Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.-očkování 231 61 71 5499 000810 0900 904 15,60 15,00

Fond zam.-ostat.neinv.transf.obyv.-penz.poj. 231 61 71 5499 000810 0900 905 85,20 56,40

Fond zaměst.-neinvest.půjčené prostř.zaměst. 231 61 71 5660 000810 0900 200,00 200,00

Technická podpora poč.programů 231 61 71 5169 0900 33 450,00 450,00

Úklid 231 61 71 5169 0900 32 600,00 600,00

Opravy a udržování 231 61 71 5171 0900 250,00 250,00

Programové vybavení (vč.licencí) 231 61 71 5172 0900 250,00 250,00

Cestovné 231 61 71 5173 0900 50,00 50,00

Pohoštění 231 61 71 5175 0900 50,00 60,00

Nájemné za nájem z právem koupě (leasing) 231 61 71 5178 0900 207,00 207,00



Ostatní nákupy j.n. 231 61 71 5179 0900 0,00 50,00

Odvody za neplnění povin.zaměst.zdrav.postiž. 231 61 71 5195 0900 70,00 100,00

Nákup kolků 231 61 71 5361 0900 5,00 5,00

Náhrada mezd v době nemoci 231 61 71 5424 0900 150,00 150,00

Neinvest.výdaje na činnost místní správy 61 71 37 261,90 37 125,40

Celkem neinvestiční výdaje 0900 39 181,90 39 045,40

Kamerový systém 231 61 71 6122 0900 591 100,00 1 000,00

Výpočetní technika - Nákup servru 231 61 71 6125 0900 0,00 400,00

Celkem investiční výdaje 100,00 1 400,00

Správce kapitoly:  Vladimír Saitz  

Správce rozpočtu: Ing.Vlasta Berková  

datum:  22. 10. 2013
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Pokladní správa - ORJ 10
Příjmy

Poplatek ze psů 231 00 00 1341 1000 300,00 300,00

Poplatek za lázeňský nebo rekreač.pobyt 231 00 00 1342 1000 5,00 3,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství 231 00 00 1343 1000 300,00 300,00

Poplatek z ubytovacích kapacit 231 00 00 1345 1000 7,00 10,00

Správní poplatky 231 00 00 1361 1000 253,60 150,10

Správní poplatky (pro naplnění Fondu zaměstnavaltele) 231 00 00 1361 00810 1000 1 246,40 1 499,90

Daň z nemovitosti 231 00 00 1511 1000 6 000,00 6 000,00

Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 112,00 8 263,00

Příjmy z úroků 231 63 10 2141 1000 200,00 200,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 231 64 09 2324 1000 5,00 10,00

Ostatní nedaňové příjmy j.n. 231 64 09 2329 1000 10,00 10,00

Splátky půjčených prostředků od obyvatel. 231 00 00 2460 00810 1000 200,00 200,00

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 415,00 420,00

Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 231 00 00 4112 1000 12 271,00 12 271,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí (MHMP) 231 00 00 4121 1000 49 623,00 47 372,00

Přijaté transfery (součet za třídu 4) 61 894,00 59 643,00

Převody z rozpočtových účtů 236 00 00 4134 00810 1000 1 446,40 1 499,90

Ostatní převody z vlastních fondů 231 00 00 4139 00810 1000 1 446,40 1 499,90

Konsolidace příjmů 2 892,80 2 999,80

Příjmy celkem 1000 73 313,80 71 325,80

Příjmy po konsolidaci 1000 70 421,00 68 326,00

Výdaje

Služby peněžních ústavů 231 63 10 5163 1000 40,00 40,00

Pojištění komplet-UNIQA poj. 231 63 20 5163 1000 45 150,00 150,00

Havarijní pojištění a povinné ručení 231 63 20 5163 1000 46 80,00 80,00

Pojištění funkčně nespecifikované 63 20 270,00 270,00

Převody sociálnímu fondu 231 63 30 5342 00810 1000 1 446,40 1 499,90

Převody vlastním rozpočtovým účtům 236 63 30 5345 00810 1000 1 446,40 1 499,90

Převody vlastním fondům-konsolidace výdajů 63 30 2 892,80 2 999,80

Finanční operace 63 3 162,80 3 269,80

Ostatní činnosti - nespecifikované rezervy 231 64 09 5901 1000 4 781,00 3 195,60

Ostatní činnosti 64 4 781,00 3 195,60

Běžné výdaje celkem 1000 7 943,80 6 465,40

Kapitálové výdaje

Výdaje po konsolidaci 1000 5 051,00 3 465,60

Správce kapitoly:Vladimír Saitz  vysvětlivka - konsolidací se rozumí převody mezi fondy

Správce rozpočtu: Ing. Vlasta Berková    22. 10. 2013

  

  



Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

Praha 9 - Újezd nad Lesy

P ř í j m y: v  Kč

počáteční stav (zůstatek z roku 2013) 0,00

převod z rozpočtu 1 499 900,00

splátky půjček od zaměstnanců 200 000,00

Příjmy celkem: 1 699 900,00

V ý d a j e:

obědy 1 278 500,00

důchodové připojištění 56 400,00

životní jubilea a výročí 150 000,00

půjčky zaměstnancům 200 000,00

příspěvek na očkování proti chřipce 15 000,00

Výdaje celkem: 1 699 900,00

Ing. V.Berková

24.9.2013

N á v r h   r o z p o č t u

F o n d u   z a m ě s t n a v a t e l e   n a   r o k   2 0 1 4











Číslo opatření Název opatření Garant Zařazeno 

v 

rozpočtu 

2014

Plán 

AP001 Pasportizace majetku a způsobů jeho správy OMI Ano

 AP002 Zpracovat metodický materiál pro parametry nové výstavby a 

rekonstrukce objektů občanské vybavenosti v majetku městské 

části nebo městskou částí zřizovaných organizacích s cílem 

minimalizovat provozní náklady

OMI Ano

 AP004 Rekonstrukce jídelny a kuchyně MZŠ Polesná OŠMA21 Ano

AP005

Pasportizace problémových míst na technické infrastruktuře

OMI Ano

AP007-1 Zateplení MŠ Sedmikráska v ul. Lišická OŠMA21 Ano

 AP008 Plán oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury ve správě 

městské části (dle priorit, s vazbou na ostatní správce tech. 

infrastruktury)

OMI Ano

AP009 Zpracovat metodiku pro prodej, nákup a pronájem majetku 

městské části

OMI Ano

 AP010 Revize smluv na pronájem majetku městské části VHČ Ano

 AP011

Hospodárné využití prostředků na opravy a údržbu majetku 

městské části (snížení nákladů na opravy a údržbu o 5 procent)

VHČ Ano

AP012 Zavádění systematického energetického managementu VHČ Ano

 AP014 Aktivace externího právního a architektonického servisu pro 

zpracovávání podkladů pro postup městské části v rámci územního 

nebo spojeného řízení podle zák. č. 183/2006 Sb. O územním řízení 

a stavebním řádu

OMI Ano

 AP015 Koncepční dokument o dlouhodobém směřování územního a 

urbáního rozvoje městské části

OMI Ano

 AKČNÍ PLÁN - opatření přecházející do r. 2014



 AP016

Pasportizace problémových rozvojových ploch území Újezda nad 

Lesy“ a následné promítnutí zájmů MČ cestou iniciace územních 

studií, event. návrhů CVZ do ÚP SÚ hl. města Prahy

OMI Ano

 AP016-1 Pasportizace "veřejného prostoru", revitalizace Etapa 1 OMI Ano

AP017 Součinnost MČ při budování duchovního centra (kostel, komunitní 

centrum)

OMI Ano

AP018 Regenerace staršího bytového fondu MČ VHČ Ano

AP020 Umístění veřejné nabíjecí stanice v rámci projektu Praha – 

elektromobilní

OŽPD Ano

AP021

Autobusová zastávka MHD a) Polesná (K + R, obousměrná), b) 

zastávka Penny - schválený projekt vč. stavebního povolení

OŽPD Ano

 AP022 Zastávka MHD Blatov (před El Bio, označení, zvýšení bezpečnosti 

cestujících)

OŽPD Ano

AP024 Cyklostezka v Čentické ulici mezi školami OŽPD Ano  

AP025 Světelná křižovatka Zaříčanská OŽPD Ano

 AP027 Mostek v havarijním stavu ul. Starokolínská - u rybníka 1. etapa -

projekční práce, omezení nákladní dopravy, 2. etapa - určení 

vlastnictví, 3. etapa - realizace nového mostku

OŽPD Ano

AP028 Umístění radaru na pokuty na Novosibřinské OŽPD Ano

AP029 Umístění zpomalovacího semaforu na Novosibřinské OŽPD Ano

AP030

Zpracování dokumentace k přestavbě křižovatky Staroklánovická x 

Staroújezdská x Novosibřinská x Starokolínská

OŽPD Ano

AP031 Povrch v ulici Hodkovská - zajištění sjízdnosti OMI Ano

AP038 Pomoc při spolufinancování dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků v mateřských školách

OŠKMA21 Ano

AP040 Jednání s MHMP ohledně zlepšení systému přidělování financí na 

asistenty ve školách a poradenská střediska

OŠKMA21 Ano



AP044

Grantový systém MČ Praha 21 na podporu projektů v oblasti 

kultury, společenských aktivit a veřejně prospěšných aktivit

Ano

AP045 Zřízení informačního střediska OŠKMA21 Ano

AP048 Oslovení podnikatelských subjektů v MČ Praha 21 ke spolupráci, 

komunikaci, sponzoringu

OŠKMA21 Ano

AP049 Zrekonstruování prostor pro činnost skautů (rekonstrukce 

klubovny)

OŠMA21 Ano

AP051 Výstavba hřiště Druhanická OŠMA21 Ano

AP058 Vytipování tras pro bezbariérový přístup OSV Ano

AP059 Kampaň Dny zdraví Ano

AP060 Anketa kvality zdravotnických služeb v Újezdě nad Lesy OSV Ano

AP064 Cesta Koloděje - Oplanská OŽPD Ano

AP077 Sledování a vyhodnocení indikátoru sady ECI: Spokojenost s 

místním společenstvím a Mobilita a místní přeprava

OŠKMA21 Ano

AP081 Navigační systém ulic, provozoven a veřejných budov v městské 

části - projekt a VŘ

VHČ Ano

AP092 Kamerový systém Ano

AP093
Měřit spokojenost obce v rámci bezpečnosti

kancelář 

tajemníka

Ano

AP100 Rekonstrukce parku před I. stupněm MZŠ OŽPD Ano



NÁZEV OPATŘENÍ GARANT Finance v Kč 2014 - návrh

Zřízení funkce recepční v Masarykově základní škole OŠKMA21 50 000

Vybudování zahradního domku v MŠ Sluníčko OŠKMA21 70 000

Finanční spoluúčast MČ u žádostí spolků o externí granty OŠKMA21 500 000

IIII. a IV. ročník Újezdské akademie OŠKMA21 0

Pořádání autorského čtení k Místní knihovně OŠKMA21 6 000

Revitalizace parku před 1. stupněm Masarykovy základní školy OŽPD 5 000 000

Studie využtí území rozvojových ploch MČ OMI 100 000

Studie tranzitní dopravy v MČ OŽPD 15 000

Projekt "E-újezd" kancelář tajemníka 170 000

Zateplení Mateřské školy Sedmikráska OŠKMA21 5 000 000

Zásobník projektů 2014 - příloha k Ačnímu plánu 2013-2014



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00564/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 16.12.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2014 včetně zásad pro
hospodaření v období rozpočtového provizoria

Důvodová zpráva

Vzhledem k tomu, že nelze zabezpečit schválení rozpočtu MČ Praha 21 do konce roku 2013, bude
se řídit rozpočtové hospodaření Městské části Praha 21, v době do schválení rozpočtu na rok
2014 Zastupitelstvem MČ Praha 21, pravidly rozpočtového provizoria v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., v platném znění.

Předkládaný materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ82/1501/13.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

1) s c h v a l u j e
 "Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2014" - příloha č. 1 - Závazné ukazatele

rozpočtového provizoria, včetně zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria v
souladu s přiloženým materiálem, který je nedílnou součástí originálu tohoto usnesení

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zavazne_ukazat_rozpoc_proviz_MC_P21_2014

 
Příloha č.3: 03_Navrh_zasad_rozpoc_provizoria_MC_P21_na_2014

 
Příloha č.4: 04_Rozpoctove_provizorium_MC_P21_2014

 
 

Dne 03.12.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Městská část Praha 21 Příloha č. 1 k usnesení

Rozpočtové provizorium na rok 2014    (v tis.Kč)

Závazné ukazatele rozpočtového provizoria  MČ Praha 21  na rok 2014 

Bilance příjmů a výdajů 

Podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy)      (v tis. Kč)

Kapitola  (ORJ) Název skupin a podskupin

Schválený 

rozpočet

Paragrafy Rozpočtové příjmy rok 2013 

Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 112,00 676,0

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 410,00 117,5

Přijaté transfery (součet za třídu 4) 61 974,00 5 164,5

Příjmy (třída 1 + 2 + 4) 71 496,00 5 958,0

Financování ze zdrojů min.let (položka 8115) 0,00 0,0

Příjmy celkem 71 496,00 5 958,0

Kapitola                                  

Paragrafy Výdaje

02 - Městská infrastruktura

23 Vodní hospodářství 300,00 25,0

37 Ochrana životního prostředí 1 820,00 151,7

Běžné výdaje 2 120,00 176,70,0

03 - Doprava 0,0

22 Doprava 2 700,00 225,0

Běžné výdaje 2 700,00 225,0

Kapitálové výdaje 2 534,00 211,20,0

04 - Školství, mládež a samospráva

3111 Předškolní zařízení 3 561,00 296,8

3113 Základní škola 8 091,10 674,3

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 230,00 19,2

34 Tělovýchova a zájmová činnost 15,00 1,3

Běžné výdaje 11 897,10 991,4

Kapitálové výdaje 3 800,00 316,7

05 - Zdravotnictví a sociální péče

35 Zdravotnictví 50,00 4,2

43 Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zabez. 1 022,00 85,2

Běžné výdaje 1 072,00 89,30,0

06 - Kultura, sport a cestovní ruch 0,0

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky 893,00 74,4

34 Tělovýchova a zájmová činnost 600,00 50,0

Běžné výdaje 1 493,00 124,4

Kapitálové výdaje 400,00 33,3

07 - Bezpečnost 0,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5,00 0,4

55 Požární ochrana a integrov.záchranný systém 82,00 6,8

Běžné výdaje 87,00 7,30,0

08 - Hospodářství

36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 1 460,00 121,7

Běžné výdaje 1 460,00 121,7

09 - Vnitřní správa 0,0

6112 Zastupitelstvo obce 1 920,00 160,0

6171 Činnost místní správy 37 261,90 3 105,2

Běžné výdaje 39 181,90 3 265,2

Kapitálové výdaje 100,00 8,3

10 - Pokladní správa

63 Finanční operace 270,00 22,5

64 Ostatní činnosti 4 381,00 365,1

Běžné výdaje 4 651,00 387,6

Běžné výdaje celkem 64 662,00 5 388,5

Kapitálové výdaje celkem 6 834,00 569,5

Výdaje celkem 71 496,00 5 958,0

24.10.2013 Vypracoval: Ing.Vlasta Berková - správce rozpočtu

Měsíční 

rozpočtové 

provizorium 

1/12 SR 2013



 

Městská část Praha 21 

   

 

Návrh zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ 

Praha 21 na rok 2014 

 

 
 Vzhledem k tomu, že nelze zabezpečit schválení rozpočtu MČ Praha 21 do konce 

roku 2013, bude se řídit rozpočtové hospodaření Městské části Praha 21, v době do 

schválení rozpočtu na rok 2014 Zastupitelstvem MČ Praha 21, pravidly rozpočtového 

provizoria v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění  a též v souladu s 

„Návrhem zásad hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014 pro městské 

části hlavního města Prahy“ – viz Příloha č. 2  k usnesení Rady HMP č. 1553  ze dne 10. 

9. 2013. 

 
 Rozpočtové provizorium MČ Praha 21 na rok 2014 je předkládáno k odsouhlasení 

Radě MČ a ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 21 v podobě závazných ukazatelů 

rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2014,  které jsou uvedeny v příloze č. 1 

k usnesení.  

 

  

 Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014: 

 

1) Městská část Praha 21 bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 

schváleného rozpočtu na rok 2013. 

 

2) Městská část Praha 21 v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh 

svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních prostředků, se 

zohledněním možného poklesu příjmů. 

 

3) Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zejména 

zákonné, ale i smluvní povinnosti Městské části Praha 21.  

 

4) V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat nové smluvní 

vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční 

prostředky. 

 

5) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se 

stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

  

 

 

 

Vypracovala: Ing. V.Berková – správce rozpočtu MČ Praha 21       25. 10. 2013 

 

 

 

 































V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00565/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 16.12.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Ing. Vlasta Berkovázpracoval:
vedoucí finančního odboru

 
 

Věc: Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019 je předkládán v přiložené tabulce včetně
komentáře a vychází z posledně známých skutečností, předpokladů a posledně platných pokynů
z MHMP.

Předkládaný materiál byl odsouhlasen usnesením RMČ82/1498/13.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 "Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku 2019" v souladu s přiloženou tabulkou,

která je nedílnou součástí  originálu usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_ROZPOC_VYHLED_MC_P21_do_r_2019

 
 

Dne 03.12.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



Městská část Praha 21
 

R o z p o č t o v ý   v ý h l e d   MČ Praha 21 do roku 2019
(v tis. Kč)

Název položky

Skutečnost 

2010

Skutečnost 

2011

Skutečnost 

2012

Schválený 

roz.2013

Upravený 

rozp.k 

30.9. 2013

Čerpání 

rozpočtu k

30.9.2013

Očekávaná 

skutečnost 

2013

Návrh 

rozpočtu 

2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019

Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1 10 177,42 9 666,00 8 713,94 8 112,00 8 112,00 7 919,52 8 112,00 8 263,00 8 260,00 8 270,00 8 300,00 8 350,00 8 400,00

Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2 471,71 1 060,38 1 744,64 1 410,00 1 612,40 1 392,02 1 612,40 1 465,00 1 400,00 1 490,00 1 500,00 1 550,00 1 600,00

Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní příjmy 10 649,13 10 726,38 10 458,58 9 522,00 9 724,40 9 311,54 9 724,40 9 728,00 9 660,00 9 760,00 9 800,00 9 900,00 10 000,00

Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 103 132,31 80 695,93 70 913,20 61 974,00 64 933,80 49 391,82 64 933,80 59 723,00 59 723,00 59 723,00 59 723,00 59 723,00 59 723,00

Příjmy celkem 113 781,44 91 422,31 81 371,78 71 496,00 74 658,20 58 703,36 74 658,20 69 451,00 69 383,00 69 483,00 69 523,00 69 623,00 69 723,00

Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5 75 853,66 76 740,48 60 483,13 64 662,00 69 587,10 42 812,25 60 150,00 66 051,00 65 150,00 65 500,00 64 300,00 64 000,00 65 200,00

Kapitálové výdaje (po konsolidaci) - třída 6 20 709,00 13 396,90 24 294,12 6 834,00 7 120,60 3 689,09 5 200,00 3 400,00 4 233,00 3 983,00 5 223,00 5 623,00 4 523,00

Výdaje celkem 96 562,66 90 137,38 84 777,25 71 496,00 76 707,70 46 501,34 65 350,00 69 451,00 69 383,00 69 483,00 69 523,00 69 623,00 69 723,00

Výsledek hospodaření (-schodek, +přebytek) 17 218,78 1 284,93 -3 405,47 0,00 -2 049,50 12 202,02 9 308,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financování - třída 8 (změna stavu krátkodobých

prostředků -17 218,76 -1 284,92 3 405,46 0,00 2 049,50 -12 202,02 -9 308,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Komentář:  

   Vypracovala: Ing. Vlasta Berková - správce rozpočtu

24. 10. 2013

 

Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2019 je sestavován v souladu se "Zásadami pro sestavení rozpočtového výhledu městských částí hl.m.Prahy na rok 2015 až 2019" z MHMP, a to v členění výše uvedeném. 

V oblasti daňových příjmů jsou zohledněny změny zákona o rozpočtovém určení daní  a očekávané legislativní úpravy, u příjmů nedaňových se vychází z kvalifikovaného odhadu. U nedaňových příjmů se vychází z 

dosažené skutečnosti předchozího období s přihlédnutím k očekávané skutečnosti ve stávajícím roce. Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a dotační vztah k městské části 

poskytnutý z rozpočtu hlavního města Prahy je do rozpočtového výhledu MČ Praha 21 v letech 2015 až 2019 zahrnut ve stejné výši, jaká má být schválena pro rok 2014. V oblasti výdajů se vychází z tempa vývoje 

příjmové základny s tím, že jsou zohledněny nové a odpadlé úkoly, legislativní úpravy, inflace předpokládaná z Ministerstva financí, apod. Rozpočtový výhled bude průběžně upravován v souladu s nově přijatými 

legislativními změnami (změny zákonů, vyhlášek, českých účetních standardů, apod.) a pokyny z MHMP. 
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ABSTRAKT 
 

Předmětem této práce je analýza a návrh řešení problémových míst z hlediska 

dopravy v pražské městské části Újezd nad Lesy. Návrhy mají zajistit zklidnění dopravy 

v dané oblasti, a také zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Práce se zabývá širšími 

dopravními vztahy, součástí je také vyhodnocení dopravních nehod a vyhodnocení vlastního 

rozsáhlého dopravního průzkumu. Analýza dopravy a návrh úprav jsou provedeny 

se zaměřením na jednotlivé oblasti řešeného území, ale také z hlediska plošného řešení 

dopravy v území. Všechna navrhovaná řešení jsou v souladu s Českými státními normami 

a Technickými podmínkami. 
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Seznam použitých zkratek 

ČD  České dráhy 

HDP  Hlavní dopravní prostor 

IAD  Individuální automobilová doprava 

JP  Jízdní pruh 

MHD  Městská hromadná doprava 

MHMP  Magistrát hlavního města Praha 

MÚK  Mimoúrovňová křižovatka 

MČ  Městská část 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

PČR  Policie České republiky 

PID  Pražská integrovaná doprava 

RPDI  Roční průměr denních intenzit 

RPDIPD Roční průměr denních intenzit v běžný pracovní den 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

SDZ  Svislé dopravní značení 

SLDB  Sčítání lidu domů a bytů 

SOKP  Silniční okruh kolem Prahy 

SSZ  Světelné signalizační zařízení 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty 

TP  Technické podmínky 

TSK  Technická správa komunikací 

VDZ  Vodorovné dopravní značení 
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1 Úvod 

Tento dokument analyzuje současný stav všech druhů dopravy včetně zmínky 

o připravovaných projektech. Dále byl zpracován rozsáhlý průzkum dopravy, který byl 

proveden na území Újezdu nad Lesy v říjnu 2012. Z tohoto průzkumu byla získána důležitá 

dopravně-inženýrská data, která byla porovnána s předchozími dostupnými výsledky 

průzkumů a na jejichž základě byla rovněž navrhována dopravní opatření. Součástí práce je 

dále analýza dopravních nehod, z databáze PČR, s vazbou na řešení zjištěných nehodových 

míst. V rámci práce došlo k podrobné analýze celého řešeného území, určení problémových 

míst, a také k návrhu jejich řešení. 

Navrhované úpravy ve všech oblastech jsou zpracovány v kontextu plošného řešení 

dopravy v území a také vždy z pohledu všech druhů dopravy. V potaz je bráno kromě 

územního plánu také umístění zdrojů a cílů dopravy. Práce bude sloužit jako koncepční 

dokument s ohledem na priority realizace nejen z dopravního hlediska, ale také z hlediska 

náročnosti provedení. Jedná se nejen o okamžitá řešení, která je možné realizovat prakticky 

ihned, ale rovněž o výhledová řešení, jejichž realizace je náročnější. U všech úprav ale platí, 

že jde o koncepční a komplexní návrhy, utvářející jednotný princip dopravních řešení tak, 

aby doprava fungovala v harmonii se životem místních obyvatel. Doprava by těmto lidem 

měla  život co nejvíce usnadňovat, a co nejméně komplikovat. K tomuto cíli vedou obecně tři 

hlavní zásady.  

V první řadě je nutné zlepšit prostředí místních komunikací. Zajistit dobrou 

přehlednost a organizaci dopravy, zvýšit bezpečnost provozu, zamezit překračování 

dovolené rychlosti, a také zajistit plynulost provozu.  

Dále je potřeba nabídnout motoristům alternativu k jejich způsobu dopravy. Je nutné 

zatraktivnit pěší a také cyklistickou dopravu, která v poslední době zaznamenává v některých 

městech výrazný rozvoj. Tento rozvoj musí být co nejvíce podporován. Samozřejmě se 

nesmí zapomínat na hromadnou dopravu osob, kde je důležité zajistit co nejlepší obslužnost 

území s potřebným umístěním zastávek a přestupních uzlů.  

V poslední řadě je potřeba zmínit nejsložitější, ale současně nejefektivnější řešení. 

Tím je vyloučení zbytné a tranzitní dopravy z území měst a obcí. To lze ale většinou zajistit 

jedině výstavbou obchvatů, která je finančně, administrativně i časově velmi náročná. Proto 

je důležitý každý malý krok, který vede ke zvýšení bezpečnosti a komfortu všech druhů 

dopravy ve městech.  
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1.1 Stručná historie Újezdu nad Lesy 

Dnešní území městské části Újezd nad Lesy bylo osídleno již od druhé poloviny 

3. tisíciletí před naším letopočtem. Důkazem této skutečnosti jsou archeologické nálezy 

při stavební činnosti. Nalezena byla keramika, kamenné nástroje prvních obyvatel, 

popelnice, kostrový hrob a další předměty dokazující jejich přítomnost v dávné minulosti. 

Podle dochovaných církevních pramenů byl Újezd (dříve také Viesd, Vgezd, Aujezd, nebo 

Oujezd) ve středověku tvořen asi 15 usedlostmi, které ležely podél současné ulice 

Staroújezdská. Z roku 1229 jsou potom dochované první zmínky o osadě Blatov, kterou v té 

době obývali dřevorubci pracující v přilehlém lese Fidrholci (dnes Vidrholec, nebo také 

Klánovický les). Osada bývá zmiňována na některých starých německých a ruských mapách. 

Osada Oujezd však na těchto mapách není. Od počátku 13. století do poloviny 15. století 

se změnilo několik majitelů Oujezda (včetně císaře Zikmunda). Po tomto období neexistují 

přibližně sto let o obci žádné dochované zmínky. Roku 1645 byla celá ves Oujezd vypleněna 

a vypálena Švédy. Po této události zůstala obec pustá až do roku 1783, kdy bylo obsazeno 

deset nových hospodářství německými rodinami. Obec však zůstala malá, (pouhých 

13 č. p.), a byla tak administrativně připojena k obci Koloděje. Potomci nových osadníků 

se po čase odstěhovali nebo splynuli s českým obyvatelstvem. Další rozvoj obce nastal 

až v období tzv. "pražské kolonizace" v období mezi lety 1890 - 1914. Do obce 

se nastěhovali obyvatelé z nedaleké Prahy. Jedním z důvodů pro stěhování nových obyvatel 

do této lokality byla dostavba železniční zastávky na trati z Prahy do Kolína, která byla 

uvedena do provozu roku 1881. V lese Fidrholci byla u trati zřízena železniční zastávka 

s názvem Jirny. Samostatná obec Újezd vznikla v roce 1921, oddělením od obce Koloděje. 

K obci se ve stejné době připojuje také osada Blatov. O rok později byl ministerstvem vnitra 

schválen nový název Újezd nad Lesy. V období 20. a 30. let minulého století počet obyvatel 

rychle rostl. Příliv nových obyvatel způsobil výstavbu nových rodinných domů, které rostly 

podél státní silnice (dnešní I/12) z Prahy do Kolína. V roce 1934 se místní obyvatelé dočkali 

otevření první školy v obci a v dalších letech byly postaveny jiné důležité stavby jako obecní 

dům, knihovna, pošta nebo policejní stanice. Vyšší správní jednotky (okresy) se často 

měnily. V průběhu let to byla Praha Žižkov, Říčany, Praha sever i Praha východ. V roce 1974 

došlo k připojení obce Újezd nad Lesy k hlavnímu městu Praha. Spolu s rovněž nově 

připojenými obcemi Běchovice, Klánovice, Koloděje se Újezd nad Lesy stal součástí obvodu 

Praha 9. [1] 
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1.2 Současnost 

Roku 2001 vzniknul zcela samostatný správní obvod Praha 21 s plnou státní správou, 

kterou úřad městské části Praha 21 v Újezdu nad Lesy vykonává také pro katastrální území 

Klánovice, Běchovice a Koloděje. 

Městská část Újezd nad Lesy se nachází na východním okraji hlavního města Prahy. 

Jihovýchodní hranice Újezdu nad Lesy tvoří rovněž hranici hlavního města Prahy. Podle 

posledního SLDB v roce 2011, žije na území městské části Újezd nad Lesy 10 352 obyvatel, 

což tvoří přibližně 60% obyvatel správního obvodu Praha 21. [2]  

Újezd nad Lesy se rozkládá na území velkém 10,14 km2, přičemž polovinu území, jak 

je patrné z Obr. 3, zaujímají lesní plochy (severní a východní část). Centrum Prahy je odsud 

vzdáleno přibližně 20 km a v závislosti na druhu použité dopravy je dosažitelné  

za 20 - 35 minut. Dnešní Újezd nad Lesy je stále se rozvíjející městskou částí, kde v průběhu 

desetiletí vznikala a stále vzniká různorodá zástavba rodinných domků a vilek. Rozsáhlé lesy 

činí z tohoto území zajímavou přírodní lokalitu s možností turistického i cykloturistického 

vyžití, nebo jenom odpočinku v příjemném prostředí.   

 

Obr. 1 Širší vztahy [22] 
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Obr. 2 Poloha v rámci pražských obvodů [21] 

 

Obr. 3 Letecký snímek s vyznačením hranic MČ [22] 

 

Obr. 4 Zástavba v ulici Oplanská 
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2 Širší dopravní vztahy 

Při jakémkoliv plánování zásahů do stávající infrastruktury je potřeba brát v úvahu 

širší dopravní vztahy. Zejména v dopravě je tato skutečnost velmi důležitá. Projektování 

novostaveb i rekonstrukcí nelze uskutečnit samostatně, ale tak aby fungovala návaznost 

na okolí. 

Územím prochází komunikace I/12 spojující Kolín s hlavním městem Praha. 

V systému komunikací hl. m. Prahy se jedná o důležitou radiální tepnu s regionálním 

i nadregionálním významem, která také tvoří alternativu k paralelně vedené a zpoplatněné 

dálnici D11. Komunikace I/12 spojuje Prahu s východní částí přípražského regionu a dále 

pokračuje směr Kolín, kde se napojuje na silnici I/38. Ta spojuje severovýchodní část 

Středočeského kraje od rychlostní komunikace R10 (E65) u Mladé Boleslavi přes Nymburk, 

dálnici D11 (E67), Kolín až po Kutnou Horu a dále pokračuje přes Jihlavu a Znojmo 

až na státní hranice s Rakouskem.  

Železniční trať č. 011, která prochází katastrálním územím Újezdu nad Lesy je 

součástí prvního tranzitního železničního koridoru. Se zastávkou Praha-Klánovice 

představuje pro místní obyvatele důležité spojení zejména s centrem Prahy, ale také 

s Kolínem a dále s východní částí republiky.  

Území Újezdu nad Lesy je začleněno do systému PID a je obsluhováno linkami MHD 

hlavního města Prahy. To zajišťuje dobrou dostupnost nejen centra, ale také ostatních částí 

Prahy a přilehlého regionu.  

Řešenou oblastí prochází cyklotrasa A50/8100, která je nejdelší cyklotrasou v Praze 

a okolí a je známá také pod názvem "Pražské kolo". 

2.1 Silniční síť 

Základní komunikační kostru městské části tvoří silnice:  

 I/12 (ul. Starokolínská, Novosibřinská)  

 III/33310 (ul. Staroklánovická, směr Klánovice)  

 III/33313 (ul. Zaříčanská, směr Sibřina)  

 III/0127 (ul. Staroújezdská, směr Koloděje)   

 III/01210 (ul. Rohožnická, směr Sibřina).  
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Délka komunikace I/12 na území Újezdu nad Lesy je přibližně 4 km. Vysoká intenzita 

na průtahu této komunikace (v nejzatíženějším profilu dle sčítání dopravy v roce 2011 

přes 19 000 voz/den v obou směrech) vytváří bariérový efekt a má za následek zhoršení 

životních podmínek pro zdejší obyvatele. Jedná se o kongesce, zvýšenou koncentraci 

škodlivin ve vzduchu, hluk, nízkou bezpečnost pěších v okolí této komunikace a v neposlední 

řadě zpožďování autobusů MHD. Z dopravního hlediska je důležitou komunikací také silnice 

III/33310, spojující centrum Újezdu nad Lesy se železniční zastávkou Praha - Klánovice 

a dále s MČ Klánovice a Šestajovice. Křižovatka silnic I/12, III/33310 a III/0127 (ulic 

Starokolínská, Novosibřinská, Staroújezdská a Staroklánovická) je dopravně nejzatíženějším 

a nejproblematičtějším místem na celém území. V současné době je řízena SSZ, ale její 

kapacita je vzhledem k intenzitě na všech čtyřech ramenech nevyhovující (zejména velký 

problém činí absence levých odbočovacích pruhů na I/12). Poměrně značný místní význam 

mají i ostatní komunikace III. třídy, které spojují Újezd nad Lesy se sousední MČ Koloděje 

a obcí Sibřina. 

Dalšími dopravně významnými komunikacemi v Újezdu nad Lesy jsou ulice:  

 Budčická  

 Čentická  

 Hulická  

 Nadějovská 

 Pilovská 

 Polesná   

 Toušická. 

2.1.1 Místa řízená SSZ 

V řešeném území se v současné době nachází dvě křižovatky se SSZ: 

 I/12 x III/33310 x III/0127 (Starokolínská x Novosibřinská x Staroújezdská 

x Staroklánovická) 

 Novosibřinská (I/12) x Toušická 

Dvě SSZ řídí provoz na přechodech pro chodce: 

 v blízkosti křižovatky Starokolínská (I/12) x Rápošovská x Polesná (ZŠ) 
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 v blízkosti křižovatky Starokolínská (I/12) x Onšovecká x Novolhotská 

(zastávka MHD Blatov). 

Pátým místem, kde se v současné době využívá SSZ je: 

 výjezd autobusů MHD z obratiště v zastávce Sídliště Rohožník 

na ul. Novosibřinskou (detekce pro plynulý provoz autobusů MHD) spolu 

s přechodem pro chodce - poptávkové tlačítko  

V nejbližší době dojde k realizaci SSZ také na křižovatce I/12 x III/33310 

(Novosibřinská x Zaříčanská).  

 

Obr. 5 Místa řízená SSZ 

2.1.2 Obchvat I/12 

Jak již bylo zmíněno v kap. 2.1, současná situace ohledně komunikace I/12 na území 

Újezdu nad Lesy je velmi problematická. Stávající silnice v úseku Praha - Běchovice - Úvaly 

prochází přímo souvislou oboustrannou zástavbou nejenom na území MČ Újezd nad Lesy, 

ale také MČ Běchovice a částečně i obcí Úvaly. Silnice je využívána vedle tranzitní dopravy 

také k zajištění každodenních příměstských vztahů sídel přilehlých k Praze a přímé obsluze 

stále se rozvíjejícího území. Dopravní zatížení je velmi vysoké, neodpovídá současnému 

uspořádání komunikace a z toho vyplývají mnohé problémy. Vysokou intenzitou osobní 
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i nákladní dopravy a množstvím úrovňových křížení I/12 s ostatními komunikacemi je 

ohrožována bezpečnost všech účastníků silničního provozu. 

Nutno podotknout, že I/12 spolu s I/2 jsou jedinými dvěma z dvanácti hlavních tahů, 

které nemají na vjezdu do Prahy minimálně dva jízdní pruhy v každém směru. 

Přeložka silnice I/12 svou nově navrženou polohou způsobí přeměnu stávající silnice 

I/12 na komunikaci nižší třídy s nutností zklidnění dopravy na stávajícím průtahu I/12. 

Hodnoty intenzit dopravy a přepravní vztahy se na území Újezdu nad Lesy výrazně změní 

a tomu bude muset odpovídat i uspořádání a podoba uliční sítě. Nová poloha silnice I/12 je 

navržena mimo veškerá zastavěná území v uspořádání S24,5/80 (dva jízdní pruhy v každém 

směru), které odpovídá nejen stávajícím, ale také výhledovým dopravním zatížením.[3] 

Silnice I/12 ve své nově navržené poloze o celkové délce 12 601 m prochází územím 

hlavního města Prahy (44% délky trasy) a Středočeským krajem (56% délky trasy). Přeložka 

začíná za plánovanou MÚK Dubeč (Běchovice), která řeší propojení Štěrboholské radiály, 

části Pražského okruhu v úseku Běchovice - Satalice a dále připravované stavby Pražského 

okruhu 511 Běchovice - D1. Jako východní pokračování Štěrboholské radiály prochází 

přeložka silnice I/12 katastrálním územím Dubče terénním zářezem v klesání jižně od části 

Běchovic zvané Nová Dubeč. Poté trasa přeložky násypovým tělesem a mostní estakádou 

přechází Říčanský potok a občasnou vodoteč na rozhraní katastru Dubče a Běchovic. Dále 

pak trasa stoupá přes lokální terénní hřbet, následuje násyp a další mostní estakáda přes 

Rokytku. Poté trasa ve stoupání pokračuje 4 000 metrů dlouhým zářezem o hloubce  

5 - 10 m. Trasa se stáčí jihovýchodně, kde obchází MČ Koloděje ze severu a MČ Újezd 

nad Lesy z jihu. Dále pokračuje katastrálním územím Újezdu nad Lesy. Vedení trasy 

v zářezu výrazně snižuje ovlivnění okolních oblastí hlukem. Za hranicí katastru se přeložka 

dostává na úroveň stávajícího terénu. Trasa přeložky v klesání míjí ze severu obec Květnice 

a po krátkém, poměrně hlubokém zářezu přechází na hranici s katastrálním územím 

Dobročovice delším mostním objektem potok Výmola. Dále trasa stoupá kratšími zářezy 

a násypy menších rozsahů jižně pod Škvoreckou oborou k bezejmenné vodoteči, kterou 

překonává severně od obce Dobročovice kratším mostním objektem. Následuje asi 

kilometrové stoupání v zářezu hloubky 2 - 7 m do nejvyšší polohy celé trasy mezi 

Dobročovicemi a částí Úval zvanou Radlická čtvrť. Jižně pod Radlickou čtvrtí klesá trasa 

přeložky v přibližné úrovni stávajícího terénu ke křížení s lokáním terénním zlomem, 

nacházejícím se již na katastru Škvorec. Po mírném zářezu trasa přechází delším mostem 

v klesání nad Škvoreckým potokem a stávající silnicí II /101. Přechodem zpět na katastrální 

území Úval trasa klesá 400 m dlouhým a 2 - 2,5 m hlubokým zářezem. Poté kratšími násypy 

a malým mostním objektem překonává Přišimaský potok. Přeložka pak pokračuje v klesání 
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až téměř do napojení na stávající stopu silnice I/12 v mírných zářezech hloubky asi 1,5 m, 

pouze okolo km 12,0 se nachází úsek zářezů hloubky okolo 3,5 m v délce 250 m. Přeložka 

končí napojením na stávající stopu silnice I/12, necelých 200 m před jejím křížením se silnicí 

III/10163 Tuklaty - Přišimasy.[3] 

Na novém úseku I/12 je navrženo 6 MÚK (MÚK se SOKP je součástí stavby SOKP 

511 Běchovice - D1). Jedná se o tyto MÚK: 

 MÚK Běchovice - ul. Do Panenek - dojde k přeložce ul. Do Panenek tak, že 

se napojí na stávající I/12 východně od MČ Běchovice (dnes uvnitř MČ), kde 

vznikne nově okružní křižovatka 

 MÚK Koloděje - III/0127 (Újezd nad Lesy - Koloděje) 

 MÚK Újezd nad Lesy - III/33313 (ul. Zaříčanská, severně od křižovatky 

Zaříčanská x Rohožnická) 

 MÚK Květnice - III/01212 

 MÚK Škvorec - II/101  

 MÚK Tuklaty - napojení do stávající stopy I/12 

 

Obr. 6 Vedení trasy obchvatu I/12 [3] 
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Ačkoliv schválení investičního záměru proběhlo již v roce 2002 a souhlasné 

stanovisko EIA bylo vydáno v roce 2003, není stále v této době vydáno územní rozhodnutí, 

o které bylo požádáno v lednu 2008. Toto řízení bylo přerušeno s výzvou o doplnění 

některých podkladů a v prosinci 2009 bylo územní rozhodnutí vydáno. V zákonné lhůtě bylo 

proti územnímu rozhodnutí vzneseno několik odvolání. Stavební úřad postoupil odvolací 

řízení nadřízenému orgánu (MHMP). Odvolací orgán MHMP v březnu 2011 vydal rozhodnutí, 

kterým bylo ÚR vráceno k novému projednání na stavební úřad Prahy 21. Dnes je dle 

informací ŘSD odhadováno vydání územního rozhodnutí na rok 2013 a vydání stavebního 

povolení na rok 2015. Stavět by se mohlo začít na konci roku 2015 a ukončení stavby je 

plánováno na rok 2020. Jedná se o velmi komplikovaná projednávání a co se týká termínů, 

jde stále pouze o odhady. Na kolik budou tyto odhady reálné se ukáže v následujících 

měsících a letech.  

2.2 Železniční síť 

Katastrálním územím MČ Újezd nad Lesy prochází železniční trať 010/011, která je 

součástí I. tranzitního železničního koridoru (Německo - Děčín - Ústí nad Labem - Praha - 

Pardubice - Česká Třebová - Brno - Břeclav - Rakousko). Na hranici katastrálních území 

Újezdu nad Lesy a Klánovic leží železniční zastávka Praha - Klánovice. Trať je v tomto místě 

trojkolejná, elektrizovaná stejnosměrnou trakční proudovou soustavou 3 kV a zábrzdná 

vzdálenost je 1 000 m. Zastávka Praha-Klánovice má dvě vnější nástupiště u první a druhé 

koleje, nultá (prostřední) kolej je průjezdná. Železniční trať je integrována do PID a zabývá 

se jí také kapitola věnovaná MHD.  

 

Obr. 7 Železniční zastávka Praha Klánovice 

 

Obr. 8 Železniční zastávka Praha Klánovice 
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2.2.1 Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice - Úvaly 

Úsek Úvaly - Praha-Klánovice - Praha-Běchovice je jedním z posledních, kterých se 

zatím nedotkla modernizace nebo optimalizace na prvním tranzitním koridoru. K jeho 

modernizaci by mělo dojít v letech 2014 - 2016. Je naplánována rekonstrukce železničního 

svršku a spodku, přičemž směrové vedení trati zůstane zachováno. Stavba bude realizována 

převážně na drážních pozemcích SŽDC a ČD. Délka technologicky modernizované trati je 

13 162 m. Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v lese Vidrholec, kam by neměl být 

povolen vjezd stavební techniky, se předpokládá následující způsob realizace. V části úseku 

bude trať jednokolejná (stávající tříkolejná trať: jedna kolej pojížděná, jedna kolej budovaná, 

jedna kolej pro přísun materiálu). Je zřejmé, že takové opatření vyvolá značné snížení 

kapacity tratě, navíc zde již nebude možné odklánět dálkové vlaky podobně jako 

při modernizaci trati Libeň – Běchovice, kdy byly vlaky odkloněny přes Malešice. Část vlaků 

bude tedy zřejmě vedena přes Nymburk a Lysou nad Labem. V rámci modernizace bude 

také rekonstruována železniční zastávka Praha-Klánovice. Dojde k rekonstrukci nástupišť 

a podchodu, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. [4] 

2.3 Hromadná doprava osob 

Hromadná doprava na území MČ Újezd nad Lesy je integrována do systému PID. 

Újezd nad Lesy se nachází v tarifním pásmu P, 0, B (v závislosti na druhu použitého 

dopravního prostředku). Tarifně je území Prahy rozděleno na pásma P a 0 (celkem je území 

Prahy započítáváno jako 4 tarifní pásma). Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu 

a pásmo 0 je rozděleno na pásma 0 a B – pásmo příhraničních zastávek. Pásmo P zahrnuje 

metro, tramvaje, autobusy MHD (linky č. 100 – 299 a 501 – 599), lanovku na Petřín, přívozy 

a vybrané traťové úseky železnice. Pásma 0 a B zahrnují příměstské autobusy (linky 

č. 300 – 399 a 601 – 620) vedené na území Prahy a vybrané traťové úseky železnice. 

Linky PID na území Újezdu nad Lesy mají velký význam z hlediska dostupnosti 

nejenom centra Prahy, ale i dalších částí hlavního města a Středočeského kraje. Úloha MHD 

je v Újezdu nad Lesy nezastupitelná. Zejména z hlediska konkurence vůči IAD je nutné MHD 

dále zkvalitňovat tak, aby byl poměr MHD ku IAD co nejvyšší ve prospěch MHD. 

Stávající stav je mj. výsledkem změn v oblasti v prosinci roku 2011 a také rozsáhlých 

změn v celé síti MHD v září 2012. Původně území Újezdu nad Lesy obsluhovala kromě 

ostatních linka č. 109 (Sídliště Rohožník směr Dolní Počernice, Spojovací a Palmovka), která 

je nyní vedena z Běchovic do zastávky VÚ Běchovice, kde je ukončena. V prosinci 2011 byla 

také nově zavedena midibusová linka 260.  
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Stěžejní je pro hromadnou dopravu napojení na železniční zastávku Praha-Klánovice, 

protože linka S1 (resp. S7) představuje rychlé a kapacitní spojení s centrem Prahy. 

V současném uspořádání linek je také důležitá návaznost na metro linky B ve stanici Černý 

Most, která je dosažitelná ze Sídliště Rohožník za 20 minut. Území Újezdu nad Lesy je 

v současnosti poměrně dobře obsluhováno MHD, jsou spojeny důležité zdroje a cíle 

přepravy. Současně je nutné podotknout, že je zde mnoho skutečností, nad kterými je 

důležité se zamyslet a kde je případně prostor pro změnu a zlepšení situace (posouzení 

efektivity změn v letech 2011, 2012, využití linky 260, dostupnost zastávek, atd.). 

2.3.1 Autobusové linky PID provozované na území Újezdu nad Lesy 

MČ Újezd nad Lesy je v současné době obsluhována šesti denními městskými, 

dvěma denními příměstskými a dvěma školními autobusovými linkami. Území obsluhuje také 

jedna noční městská linka. Souhrn všech linek včetně jejich základních charakteristik je 

na následujících Obr. 9 - Obr. 19. 

 

Obr. 9 Linka č. 163 
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Obr. 10 Linka č. 250 

 

Obr. 11 Linka č. 251 
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Obr. 12 Linka č. 260 

 

Obr. 13 Linka č. 261 
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Obr. 14 Linka č. 269 

 

Obr. 15 Linka č. 303 
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Obr. 16 Linka č. 391 

 

Obr. 17 Linka č. 503 
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Obr. 18 Linka č. 562 

 

Obr. 19 Linka č. 564 
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2.3.2 Železniční linky PID obsluhující železniční zastávku Praha-Klánovice 

Přes železniční zastávku Praha-Klánovice jsou vedeny následující dvě železniční 

linky. 

 

Obr. 20 Linka S1 

 

Obr. 21 Linka S7 
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2.4 Cyklistická doprava 

Cyklistickou dopravu je nutné rozlišovat podle její funkce. Cyklistická trasa může plnit 

funkci dopravní nebo rekreačně turistickou. 

V prvním případě slouží jízdní kolo jako prostředek pro přepravu k určitému cíli. 

Jedná se zejména o každodenní přepravu do zaměstnání, do školy nebo za občanskou 

vybaveností. Důležitým požadavkem je nutnost co nejkratšího spojení, které si v případě 

nevhodného trasování cyklisté sami hledají. Sebemenší závlek je pro cyklistu překážkou, 

kterou se snaží překonat. Základním požadavkem je tedy co nejkratší cestovní doba a přímé 

spojení zdrojů a cílů cesty. Každodenní cyklisté jsou zpravidla znalí situace v provozu 

na pozemních komunikacích a jezdí většinou jednotlivě. Využití jízdního kola není tolik 

závislé na povětrnostních podmínkách. 

Ve druhém případě je cílem samotná jízda na kole nebo jízda za turistickými cíli. 

Tento druh cyklistické dopravy se uskutečňuje především mimo zastavěná území. Tito 

cyklisté vyhledávají trasy mimo města, v přírodě. Základním požadavkem je bezpečnost 

a atraktivita prostředí. Trasy nemusí být co nejkratší. Zajížďka za určitým účelem může být 

žádoucí. Uživatelé jsou velmi různorodou skupinou co do věku, cyklistické zkušenosti 

a dosahované rychlosti jízdy. Cyklisté jezdí jednotlivě, častěji ve skupinách, mnohdy 

i s malými dětmi. 

Obě funkce cyklistické dopravy mají na území MČ Újezd nad Lesy svoji 

nezastupitelnou roli.  

Jízdní kolo je hojně využívaným prostředkem pro jízdu do škol, zaměstnání, případně 

za službami nejenom na území Újezdu nad Lesy. Opět zde platí důležitost napojení 

na železnici, kdy je možné cestovat vlakem s jízdním kolem, nebo ho využít pouze k cestě 

na zastávku Praha-Klánovice. Obě možnosti představují v budoucnosti zajímavou 

perspektivu, kterou je důležité podporovat a snažit se ji rozvíjet. Zejména se musí klást důraz 

na možnost bezpečného zaparkování jízdního kola u železniční zastávky, tak aby si člověk, 

který tam své kolo nechá, mohl být jistý, že ho na stejném místě a ve stejném stavu najde 

také po svém návratu. 

Prvků cyklistické dopravy je v současné době na území MČ minimum. Jedná se spíše 

o jednotlivé segmenty, které nejsou propojeny a nenavazují na sebe. Výraznou překážku 

pro cyklisty tvoří průtah komunikace I/12. Křížení s touto silnicí, stejně jako pohyb cyklistů 

po ní je velmi nebezpečný, a to jak vzhledem k uspořádání, tak k intenzitě dopravy. Újezd 

nad Lesy a Koloděje spojuje stezka pro chodce a cyklisty. Její povrch je ale ve špatném 
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stavu a také její ukončení a převedení cyklistů do HDP není z hlediska bezpečnosti 

provedeno vhodně. Se železniční zastávkou Praha-Klánovice spojuje Újezd nad Lesy 

chodník, (který je dnes využíván spíše jako stezka pro chodce a cyklisty, ačkoliv tak není 

označen). Cyklisté se zde mohou vyhnout silnému provozu v ulici Staroklánovická. Stezka 

má v krátkém úseku nový povrch z dlažby a má šířku přibližně 1,5 m.  

Současné jednosměrné ulice tvoří bariéry pro cyklistickou dopravu. Nyní je pouze 

část ulice Hodkovská zobousměrněna pro cyklisty. Projekt řešící zobousměrnění ulice 

Čentická pro cyklisty je zmíněn v kap. 2.7.2.  

Turistická atraktivita Újezdu nad Lesy, která spočívá hlavně v těsné blízkosti 

Klánovického lesa, dává velký prostor k využití také rekreačně turistické funkce cyklistické 

dopravy. Značené turistické cyklotrasy se v řešeném území nacházejí tři: 

 8100/A50  trasa známá také jako "Pražské kolo" (okružní trasa kolem 

  Prahy), délka 121 km 

 8207   Březí - Újezd nad Lesy - Klánovický les, délka 10 km 

 8211  Tismice - Tuklaty - Úvaly - Klánovický les, délka 17 km 

Dále je na území Újezdu nad Lesy plánována v budoucnosti cyklotrasa A25. Jedná 

se o plánovanou páteřní trasu, která má vést z pražského Starého Města přes Žižkov, 

Hrdlořezy, Kyje, Hostavice, Dolní Počernice, Běchovice do Újezdu nad Lesy a dále směrem 

na Úvaly. Prvním otevřeným úsekem budoucí A25 je cyklostezka na Žižkově vedená 

po tělese bývalé železniční trati od ulice Seifertova u Hlavního nádraží až na Krejcárek 

včetně tunelu pod Vítkovem. 

Cyklistická doprava a její koncepce je podrobně řešena v cyklogenerelu, který není 

součástí této práce, ale je tvořen v koordinaci s generelem dopravy, tak aby si jednotlivá 

řešení a návrhy odpovídaly a navazovaly na sebe. 
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Obr. 23 Křižovatka cyklotras, ulice Staroklánovická 

 

Obr. 24 Ulice Hodkovská 

2.5 Pěší provoz 

Podobně jako u cyklistické dopravy existují dvě složky pěší dopravy. V první řadě 

se jedná o pěší dopravu za určitým cílem (zaměstnání, obchody, úřady, atd.). V druhém 

případě jde o turistiku, respektive o chůzi, kdy není účelem dosáhnout určitého cíle, ale spíše 

chůze jako taková.  

Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky provozu a to je nutné brát v potaz 

při posuzování a návrhu jakýchkoliv dopravních staveb. Na bezpečnost chodců se musí 

pamatovat zejména pří křížení komunikací, ale také při návrhu chodníků a stezek. Mnoho 

chodců ve větší nebo menší míře nerespektuje zákazy. Jedná se například o přecházení 

v místech, kde to není povolené, chůzi přes zeleň, nebo přecházení na signál stůj. Vyplývá to 

z neochoty chodců jakkoliv si prodlužovat svoji trasu. Není zde záměrem nikterak omlouvat 

toto porušování zákazů. Navíc platí, že pokud člověk například přechází komunikaci mimo 

místa k tomu určená, nebo dokonce na signál stůj jedná na vlastní nebezpečí a také 

se samozřejmě vystavuje možnému trestu. Je ale potřeba chodcům při návrhu řešení 

vycházet vstříc, brát jejich požadavky (které dají se poměrně dobře vypozorovat) na vědomí, 

netvořit jim zbytečné překážky, závleky tras a tvořit tak co nejjednodušší a nejpřímější trasu. 

Pokud neexistuje jiné řešení a je například nutné umístit přechod dále od křižovatky, je 

vhodné zabránit přirozenému přímému průchodu křižovatkou zábranou (nejčastěji zábradlí).  

V minulosti se při řešení křížení pěších proudů s pozemními komunikacemi využívaly 

výhradně přechody pro chodce, na kterých musí od roku 2001 řidiči dát chodcům přednost 

a umožnit jim bezpečně přejít vozovku. Velký počet přechodů na určitém úseku může 

snižovat plynulost dopravy a také akceptaci přednosti chodců řidiči. Řešením je (a stále 

častěji se tento trend při navrhování komunikací uplatňuje) ponechání přechodů pro chodce 
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pouze v místech, kde to vyžaduje kombinace hodnot intenzity vozidel a chodců (nebo 

specifické místní podmínky) a na zbytku míst realizovat místa pro přecházení. V místech, 

kde je intenzita provozu nízká (např. zóny 30, obytná zástavba, obslužné komunikace 

nižšího významu) není vhodné zřizovat přechody pro chodce ani místa pro přecházení 

vůbec. Naopak pokud jsou hodnoty intenzity pěších i vozidel vyšší než horní hranice 

možné/doporučené oblasti, je zpravidla nutné zřídit přechod řízený SSZ. Přibližné hodnoty 

intenzit jsou na následujícím Obr. 25. 

 

Obr. 25 Oblasti použití přechodů pro chodce 

Přechody pro chodce byly dle dosavadních zvyklostí vnímány jako jediné možné 

opatření k bezpečnému přecházení. Často jsou ale zřizovány bez většího zvážení a hlavně 

bez opatření ke zvýšení bezpečnosti. Na základě již zmíněné změny legislativy upravující 

povinnosti účastníků provozu a vlivem jejího mylného výkladu došlo k faktu, že veřejnost 

nabyla dojmu absolutní přednosti chodců na přechodu a nutno podotknout, že i po 12 letech 

se mnoho chodců na přechodu tak chová. Tento fakt má kromě zvýšení nehodovosti 

na přechodech (snížení ostražitosti chodců, vynucování si přednosti v případě, kdy je to 

téměř fyzicky nemožné) také vliv na snižování kapacity komunikace v případě přecházení 

jednotlivců v hustém sledu. Dále se při schvalování projektů křižovatek vyskytují požadavky 

na odsun přechodů dále od křižovatky (aby vozidlo vyjíždějící z křižovatky nesnižovalo její 
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kapacitu), což vede k vychýlení tras chodců z přímého směru a k jejich prodlužovaní (což je, 

jak bylo popsáno výše, nežádoucí).   

Místa pro přecházení jsou vhodnou alternativou k přechodům pro chodce. Je to místo 

na pozemní komunikaci, které stavebním nebo organizačním opatřením umožňuje překonání 

vozovky chodci. Nevyznačuje se SDZ ani VDZ. Hlavní výhodou je fakt, že chodec je při 

přecházení vozovky výrazně obezřetnější a nemá falešný pocit absolutní přednosti. Dále se 

nesnižuje kapacita komunikace a náklady na realizaci, provoz a údržbu jsou nižší 

(u přechodu pro chodce je nutné speciální nasvětlení a vyznačení VDZ). Zkušenosti 

z provozu jsou zatím pozitivní a většinou se zřízení míst pro přecházení projevila snížením 

nehodovosti na daném místě. 

Na území Újezdu nad Lesy tvoří pro pěší (stejně jako pro cyklisty) výraznou překážku 

silnice I/12. Vyskytuje se zde mnoho nebezpečných míst, kde je často velmi složité 

bezpečně přejít na druhou stranu komunikace. Chodníky podél této silnice jsou ve velké míře 

ve špatném stavu, na mnoha místech jsou úzké a někde chybí úplně.  

Důležité je propojení centrální části MČ se železniční zastávkou Praha-Klánovice. 

Stezka, která umožňuje bezpečný pohyb chodců podél ulice Staroklánovická je již zmíněna 

v kap. 2.4. Stejně funguje také spojení s MČ Koloděje (stezka pro chodce a cyklisty), která je 

zmíněna ve stejné kapitole 

Stejně jako u cyklistické dopravy zde platí, že turistika je na území MČ Újezd 

nad Lesy velmi rozšířená a atraktivní díky blízké poloze Klánovického lesa. Je zde 

vyznačeno několik turistických tras, přičemž všechny jsou vedeny přes území Klánovického 

lesa a jedna z nich (žlutá značka) je přivedena na sídliště Rohožník. Významnou křižovatkou 

a východiskem turistických tras je železniční zastávka Praha-Klánovice. V Klánovickém lese 

jsou vyznačeny dvě naučné stezky. 

 

Obr. 26 Rozcestí tras u zastávky Klánovice 

 

Obr. 27 Rekonstruovaný přechod poblíž ul. Pilovská 
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2.6 Doprava v klidu 

Doprava v klidu je důležitou složkou dopravy v každém městě či obci. Obecně 

se jedná o problematickou oblast a to zejména v centru sídel (historická centra, obchodní 

zóny, atd.) a oblasti sídlišť. Zejména situace na sídlištích bývá často velmi komplikovaná. 

Při výstavbě bytových domů před mnoha lety nebylo počítáno s tak rapidním nárůstem 

automobilizace, a proto v oblasti sídlišť dnes často chybí odpovídající počet parkovacích 

a odstavných stání. Nedostatečně řešené parkování je možnou hrozbou pro případ požárů 

nebo živelné katastrofy, neboť komunikace zejména na sídlištích jsou blokovány parkujícími 

vozidly a nezajišťují požadovanou přístupnost vozidlům hasičských jednotek a lékařské 

služby. Dále také často chybí odpovídající značení, zejména dopravní stíny, navádějící 

dopravní proud mimo parkovací stání. Dalším častým nešvarem je bezprostřední blízkost 

parkovacích míst u přechodů pro chodce a křižovatek, což zhoršuje rozhledové poměry 

přecházejících chodců, stejně jako vozidel vyjíždějících z vedlejší komunikace. 

Újezd nad Lesy nemá klasické historické centrum (náměstí), čímž odpadá problém 

s parkováním v centru. Za centrum se dá považovat oblast kolem úřadu MČ a hlavní 

křižovatky. Zde je situace vcelku uspokojivá. U kulturního centra je dostatek parkovacích 

míst, včetně podzemního parkoviště. U úřadu MČ Praha 21 slouží k parkování ulice Hulická, 

což není sice ideální stav, ale v režimu jednosměrné komunikace to v současné době svůj 

účel plní. Situace na sídlišti Rohožník není nijak problematická (vyplývá to také z pozdější 

výstavby sídliště). Ačkoliv organizace parkování by zde mohla být na lepší úrovni, 

parkovacích i odstavných stání je zde dostatek. Parkování u dalších zájmových objektů je 

také vyhovující. Jedná se o nákupní střediska (Penny, Lidl, Albert), kde se zejména 

u obchodů Penny a Lidl nacházejí kapacitní parkoviště. Lehce problematická je situace 

u pošty, kde nejsou oficiálně zřízena parkovací místa a vozidla zde stojí na chodníku nebo 

na okraji ulice Domanovická.  

Největším problémem, co se týká dopravy v klidu na území MČ Újezd nad Lesy, je 

oblast železniční zastávky Klánovice. V současné době je zde přibližně 30 parkovacích míst, 

což neodpovídá poptávce ani významu vazby na železnici v tomto místě. Tuto neuspokojivou 

situaci je nutné řešit, protože železniční spojení do centra Prahy může být pro obyvatele 

Újezdu nad Lesy i blízkého okolí konkurenceschopnou alternativou k IAD alespoň v části 

cesty. 
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2.7 Plánované projekty 

Újezd nad Lesy je stále se rozvíjející částí ve všech směrech. Není opomíjen ani 

rozvoj a opravy dopravní infrastruktury. V této kapitole jsou zmíněny projekty, které by měly 

být realizovány v nejbližší budoucnosti. 

2.7.1 Křižovatka ulic Novosibřinská a Zaříčanská - zřízení SSZ 

V nejbližší době proběhne realizace SSZ na stykové křižovatce ulic Novosibřinská 

a Zaříčanská (silnice I/12 a III/33310). Důvodem ke zřízení je především problematické 

připojení z vedlejší ul. Zaříčanská směr Praha, zejména v dopravní špičce (intenzita 

ve špičkové hodině až 200 voz/hod). Stavební úpravy křižovatky budou minimální, dojde ale 

k úpravě VDZ v křižovatce, s vyznačením V19 (Prostor pro cyklisty). SSZ bude v koordinaci 

se SSZ v sousední křižovatce Novosibřinská x Toušická. Důvodem je malá vzdálenost mezi 

křižovatkami (cca 400 m) v souvislosti se zajištěním co nejplynulejšího provozu. K realizaci 

by mělo dojít do roku 2014. 

2.7.2 Cyklopruh v ulici Čentická 

Projekt protisměrného cyklopruhu v ulici Čentická odstraní významnou a občas také 

cyklisty nerespektovanou bariéru. Zobousměrnění této ulice pro cyklisty je důležitým krokem 

ke zvýšení bezpečnosti v této oblasti. Dojde k propojení z ulice Staroklánovická se ZŠ v ulici 

Polesná a oblastí Blatova. Cyklopruh je navržen v šířce 1,50 m a v kontrastním barevném 

provedení. Šířka JP bude 3,50 m a zachován zůstane i parkovací pruh (podélná stání) 

v šířce (1,80 m). Dojde k úpravě obou vjezdů do ulice Čentická a instalaci plastových 

sloupků k oddělení cyklopruhu od JP. V rámci zklidnění dopravy vzniknou v ulici zpomalovací 

polštáře (1,25 x 1,75 m). Dojde také k úpravě nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/h (dnes 

40 km/h). Projekt by měl být definitivně schválen v letošním roce 2013. 

2.7.3 Dvě nové autobusové zastávky v ulici Starokolínská 

V současné době je připraven ke schválení a poté k realizaci projekt dvou 

obousměrných zastávek v ulici Starokolínská. Zastávky by měly nést jména ulic, poblíž 

kterých se nachází - Plhovská a Polesná.  

Severní zastávka Plhovská (směr Praha) bude umístěna západně od ulice Plhovská, 

jižní zastávka (směr Kolín) bude umístěna východně od ulice Plhovská (obě v těsné blízkosti 

křižovatky). Součástí projektu je vybudování dvou nových přechodů pro chodce přes ulice 
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Starokolínská a Račiněveská. Zejména přechod přes ulici Starokolínská přispěje ke zvýšení 

bezpečnosti chodců. Zřízení přechodu přes ulici Račiněveská je diskutabilní a otázkou je, 

zda-li by nebylo v tomto místě vhodnější místo pro přecházení. Bude také upraven přístup 

z ulice Plhovská. Vznikne rampa, která bude umožňovat pohodlnější a hlavně bezbariérový 

přístup k ulici Starokolínská. 

2.7.4 Nová parkovací místa v ulici Hulická 

V ulici Hulická jsou navržena podélná parkovací stání na jižní straně komunikace 

(dnes se parkuje pouze na straně severní). Mělo by jít o pět nových stání (jedno bylo 

z projektu vyřazeno, z důvodu blízkosti přechodu pro chodce). Dále budou navazovat kolmá 

stání, která zde jsou již nyní. Nutno podotknout, že tato změna téměř znemožní vedení 

cyklistů v protisměru této jednosměrné ulice. 

 

Obr. 28 Křižovatka Starokolínská x Zaříčanská [23] 

 

Obr. 29 Jednosměrná ulice Čentická [23] 

 

Obr. 30 Přechod u ulice Polesná 

 

Obr. 31 Ulice Hulická 
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3 Dopravní průzkum 

Dopravní průzkum je neodmyslitelnou součástí příprav před prováděním jakýchkoliv 

organizačních a stavebních změn nebo rekonstrukcí v dopravní síti. Výsledky průzkumů 

poskytují důležité informace pro dopravní inženýrství. Stejně tak může sloužit pro obory 

s ním úzce související nebo také pro obory dalece přesahující dopravní inženýrství. 

Například může jít o územní plánování, studie hygienických zátěží nebo různé druhy 

podnikatelských aktivit. Intenzitu dopravy je možné zjistit buď využitím zveřejněných 

výsledků již uskutečněných průzkumů, nebo provedením vlastního sčítání dopravy. Sčítání 

může být prováděno ruční nebo automatickou metodou.  

Výhodou ruční metody sčítání dopravy je operativnost a možnost přesnějšího 

rozlišení druhů vozidel. Nevýhodou je skutečnost, že přesnost je ovlivněna lidským faktorem 

a také obtíže při vysokých intenzitách dopravy. Je obtížně použitelný pro dlouhodobé 

průzkumy (více jak několik hodin). Ruční průzkum se provádí náležitě poučenou 

a způsobilou osobou, která zaznamenává projíždějící vozidla do předem připraveného 

formuláře (případně do technického zařízení). Podoba formuláře je závislá na délce 

průzkumu a potřebném členění (jak časovém, tak druhů vozidel). [5] 

Na některých významných silnicích a dálnicích probíhá nepřetržitě automatické 

sčítání dopravy. Automatická metoda průzkumu je vhodná pro dlouhodobější průzkumy 

(několik dnů), přesnost je závislá na kvalitě technického prostředku. Nevýhodou je nutnost 

instalace technického prostředku a také riziko poškození zařízení vnějšími vlivy 

(vandalismus, povětrnostní podmínky). K takovým průzkumům jsou nejčastěji využívány 

hadice, indukční smyčky, radarové a infračervené detektory nebo videodetekce. Je možné 

využít také kombinovanou metodu, například videozáznam provozu s následným ručním 

vyhodnocením. [5] 

Stále častěji se uplatňují technické prostředky sčítající a vyhodnocující dopravní 

průzkumy. Jejich přesnost se stále zvyšuje a bude se limitně blížit 100%. Ruční sčítání ale 

jistě bude mít stále své uplatnění, zejména pro krátkodobé průzkumy.  

3.1 Metodika vyhodnocování průzkumů 

Výpočty a vyhodnocení průzkumu byly prováděny podle následující metodiky 

uvedené v TP 189. 
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3.1.1 Stanovení RPDI 

Prvním krokem při stanovování RPDI je naměření intenzit, které jsou výchozími 

hodnotami pro veškeré výpočty. Přepočtové koeficienty stanovují druh vozidla a charakter 

provozu na dané komunikaci. Následně se vypočítá přepočtový koeficient, jenž slouží 

k určení denní intenzity v běžný pracovní den: 




d

i

dm
p

k
%100

,  

 

dmk ,   přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu dopravy 

dne průzkumu 

 d

ip   součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní intenzitě 

dopravy [%] 

 

Denní intenzita dopravy pro příslušné druhy vozidel se poté stanoví vzorcem: 

dmmd kII ,    



dI    denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] 

mI    intenzita dopravy v době průzkumu [voz/doba průzkumu] 

Dalším krokem je zjištění týdenních průměrů denních intenzit dopravy, které se 

provádí podle stejného principu. Přepočtový koeficient tdk ,  zohledňuje týdenní variace 

dopravy. 




t

i

td
p

k
%100

,  

 

tdk ,   přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní průměr 

denních intenzit dopravy 

 t

ip   podíl denní intenzity dopravy dne průzkumu i na týdenním průměru denních intenzit 

dopravy [%] 

Týdenní intenzita dopravy pro příslušné druhy vozidel se poté stanoví vzorcem: 

tddt kII ,  

 

tI   týdenní průměr denních intenzit [voz/den] 
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Posledním krokem k výpočtu RPDI je přepočet týdenní na roční intenzitu 

následujícím způsobem:  

Přepočtový koeficient RPDItk ,  zohledňuje roční variace intenzit dopravy. 

r

i

RPDIt
p

k
%100

,   

 

RPDItk ,   přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy týdne průzkumu na 

roční průměr denních intenzit dopravy 

r

ip r  podíl denní intenzity dopravy měsíce i v roce na ročním průměru denních intenzit 

dopravy [%] 

RPDI se tedy stanoví vzorcem: 

RPDItt kIRPDI ,  

Aby byla stanovena 100% přesná hodnota RPDI pro danou komunikaci, musel by být 

na jejím úseku proveden celoroční nepřetržitý průzkum. Je tedy zřejmé, že při hodinovém 

průzkumu není možné tuto intenzitu vypočítat, ale lze ji pouze odhadnout. Jakýkoliv odhad je 

však zatížen odchylkou a statistickou chybou. Dle metodiky a postupů vyhodnocování 

dopravních průzkumů je tedy zapotřebí stanovit příslušnou odchylku RPDI. 

60,0

10095,0













RPDI

Im  

 
   odchylka odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy [%] 

3.1.2 Stanovení RPDI v běžný pracovní den 

Pokud je potřeba vypočítat hodnotu ročního průměru denních intenzit dopravy pouze 

za pracovní dny nahradí se ve výpočtu koeficient tdk ,  koeficientem td
PDk , . 




t

i

PD
t

td
PD

p

p
k ,  

PD
tp   průměr přepočtových koeficientů ve dnech pondělí až pátek 
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3.1.3 Stanovení hodinové intenzity dopravy 

Z důvodu správného posouzení kapacity pozemní komunikace je zapotřebí také 

vypočítat padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy. Ta se stanovuje buď odhadem  

z naměřených intenzit, nebo se zjistí z příslušného údaje o RPDI tímto způsobem: 

RPDIkRPDII ,5050   

 

50I    padesátirázová hodinová intenzita dopravy 

RPDIk ,50  přepočtový koeficient RPDI na padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy; hodnota 

závisí na charakteru provozu na komunikaci 

Posledním důležitým údajem, který je nutné vypočítat je intenzita dopravy špičkové 

hodiny. Ten je možné taktéž získat buď z dané intenzity dopravy, případně z RPDI. 

RPDIšhšh kRPDII ,  

 

šhI    intenzita dopravy špičkové hodiny v běžný pracovní den 

RPDIk ,50  přepočtový koeficient RPDI na špičkovou hodinovou intenzitu dopravy; hodnota závisí 

  na charakteru provozu na komunikaci  

3.2 Dopravní průzkum na území MČ Újezd nad Lesy 

Dne 31. 10. 2012 byl na území MČ Újezd nad Lesy proveden rozsáhlý dopravní 

průzkum. Datum provedení byl určen po dlouhých úvahách, které sledovaly dosažení co 

nejvěrnějších výsledků. Průzkum musel být proveden z důvodu termínu zhotovení práce 

do konce roku 2012, tak aby bylo možné výsledky včas zpracovat, vyhodnotit a také 

zohlednit. Podle TP 189 je vhodné průzkumy provádět v období březen - červen a září - říjen 

v běžný pracovní den. Tím je pracovní den, který nepředchází a ani po něm nenásleduje den 

pracovního klidu (zpravidla úterý - čtvrtek). Není vhodné provádět průzkum také v době 

školních prázdnin (např. jarní, podzimní) a stejně tak ani den před nimi nebo po nich. Dále 

do určení konečného termínu zasahovaly dlouhodobé stavební práce na kanalizační síti 

v Újezdu nad Lesy, které měly za následek také poměrně rozsáhlá dopravní opatření. Těm 

se ale nebylo možné úplně vyhnout, jelikož započaly již v roce 2011 (před zadáním této 

práce) a probíhají od té doby nepřetržitě ještě během roku 2013, tedy v době odevzdání 

práce. Termín byl zvolen tak, aby došlo k co nejmenšímu ovlivnění výsledků a aby je bylo 

možné přepočítat na běžný stav. 
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Povětrnostní podmínky byly v den průzkumu přijatelné. Teplota se pohybovala mezi 

5 - 10 °C, bylo oblačno až polojasno beze srážek.  

V době průzkumu probíhaly stavební práce v ulici Novosibřinská (I/12) v úseku mezi 

ulicemi Zaříčanská (III/33313) a Rohožnická (III/01210). Vyžádaly si následující dopravní 

opatření: 

 průjezd ul. Novosibřinská v úseku Zaříčanská - Rohožnická ve směru Kolín 

povolen pouze pro linky BUS a dopravní obsluhy (průjezd ul. Novosibřinská 

v úseku Rohožnická - Zaříčanská ve směru Praha bez omezení) 

 objízdná trasa ve směru Kolín vedena ulicí Zaříčanská a Rohožnická 

 ul. Rohožnická v úseku Zaříčanská - Zbýšovská ve směru Rohožník 

jednosměrná 

 po celou dobu stavebních prací je omezen vjezd nákladních vozidel na I/12 

Celkem se na dopravním průzkumu podílelo 20 osob, které sčítaly vozidla 

na 19 stanovištích. Sčítalo se ve čtyřhodinových intervalech (6:00 - 10:00, 10:00 - 14:00, 

12:00 - 16:00 a 16:00 - 20:00). Rozmístění stanovišť a také intervaly, ve kterých se 

na jednotlivých stanovištích sčítalo, jsou znázorněny na Obr. 35. Číslování stanovišť vychází 

z vývoje výběru a rozmístění stanovišť, proto některá čísla nejsou použita. 

Sčítači na jednotlivých stanovištích sledovali intenzitu, směrovost, skladbu 

dopravního proudu a jednotlivá vozidla zaznamenávali do předem připravených formulářů 

(viz Obr. 32 - Obr. 34).  



Dopravní generel MČ Praha 21 Újezd nad Lesy 
 

 

 

 

  - 37 - 

 

 

Obr. 32 Sčítací formulář pro čtyřramennou křižovatku (stanoviště 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 19, 21 a 22) 

 

Obr. 33 Sčítací formulář pro tříramennou křižovatku (stanoviště 8, 11, 12, 13 a 18) 
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Obr. 34 Sčítací formulář pro profil (stanoviště 17) 

Výstupem jsou zátěžové diagramy intenzit na jednotlivých sčítaných křižovatkách 

(příloha 3.2.A) a diagram intenzit dopravy na sledované síti na území Újezdu nad Lesy 

(příloha 3.2.B). Výsledky byly dále porovnány s výsledky sčítání dopravy na sledované síti 

z předchozích let 2010 a 2011 (TSK Praha), před započetím stavebních prací na kanalizační 

síti. Pomocí výsledků sčítání z těchto let bylo možné přepočítat intenzity na běžný stav. Šlo 

zejména o přepočítání intenzity tranzitní nákladní dopravy na I/12 (na základě zákazu vjezdu 

v době průzkumu pokles o cca 2 000 nákladních vozidel dohromady v obou směrech 

za běžný pracovní den) a přepočítání oblasti zasažené jednosměrnou objížďkou v ulici 

Novosibřinská (stanoviště 8, 10, 12 a 19). Směrodatné jsou výsledky po přepočítání 

na běžný stav. 

Diagram intenzit dopravy na sledované síti je proveden tak, že jsou do mapy 

zaneseny křivky (tloušťka a barva odpovídá intenzitě), kdy jsou jednotlivým úsekům 

přiřazeny vždy dvě hodnoty. První představuje RPDIPD (v běžný pracovní den), druhá 

hodnota je potom RPDI. Zátěžové diagramy intenzit v křižovatkách nesou hodnoty RPDIPD. 

V Tab. 1 je přehled nejzatíženějších komunikací v Újezdu nad Lesy, v Tab. 2 je 

potom srovnání výsledků průzkumu po přepočtení na běžný stav (sloupec 2012) s lety 2010 

a 2011. 

 

Tab. 1 Přehled dopravně nejzatíženějších ulic 
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Tab. 2 Srovnání s výsledky předchozích let 

Pro srovnání je zde několik hodnot intenzit dopravy na silniční síti ČR: 

 D1 u Prahy     cca 70 000 voz/den 

 D1 u Jihlavy    cca 35 000 voz/den 

 D11 u Prahy    cca 35 000 voz/den 

 D11 u Hradce Králové   cca 20 000 voz/den 

 R4 u Prahy     cca 25 000 voz/den 

 R4 u Příbrami    cca 13 000 voz/den 

 I/9 před připojením na D8 u Prahy cca 12 000 voz/den 

 I/9 u Mělníku    cca 8 000 voz/den 

Z výsledků je možné zjistit základní významné přepravní vztahy, ale také specifika 

řešeného území. Zajímavý může být fakt, že intenzita na úseku mezi výjezdem směr Praha 

a hlavní křižovatkou se výrazně nemění. Vypovídá to o výrazném pohybu vozidel nejenom 

ve směru Praha, ale také v rámci této části Újezdu nad Lesy. Vyplývá to z polohy cílů 

dopravy v řešeném území (centrum MČ, nákupní střediska, Penny a Lidl, atd.). Dále je 

možné vypozorovat tendenci řidičů vyhýbat se komunikaci I/12 a využívat k průjezdu vedlejší 

obslužné komunikace, což je značně nežádoucí a je nutné realizovat opatření proti tomuto 

chování. 
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4 Dopravní nehody 

Údaje o dopravních nehodách jsou důležitým podkladem pro posuzování bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích a slouží také pro vytipování nebezpečných míst 

na komunikační síti. K této skutečnosti je nutné podotknout, že od 1. 1. 2009, kdy nabyla 

účinnosti novela zákona o silničním provozu, se v otázce ohlašování dopravních nehod 

změnil limit pro oznamovací povinnost. Minimální výše škody na vozidle, při které je nutné 

volat policii, se zvýšila z 50 000 Kč na 100 000 Kč. Ale pokud dojde při nehodě ke zranění či 

usmrcení osoby je povinností tuto skutečnost oznámit. Z tohoto důvodu není možné 

objektivně srovnávat údaje do roku 2009 a od roku 2009. Tento rozdíl je viditelný také 

na počtu nehod v Újezdu nad Lesy, kdy se při porovnání let 2008 a 2009 snížil počet 

nahlášených dopravních nehod více než o polovinu. 

Dopravní nehody byly sledovány v řešeném území v letech 2007 - 2012. Za toto 

období bylo nahlášeno 648 dopravních nehod, z čehož 66 bylo s následkem na zdraví osob 

(10,2%). Při těchto nehodách byli usmrceni dva lidé. V prvním případě (2007) šlo o srážku 

vozidel při odbočování vlevo v křižovatce ulic Novosibřinská, Zalešanská a Sulovická. 

Ve druhém případě (2012) došlo ke sražení chodce v nočních hodinách na komunikaci I/12 

v úseku mezi ulicemi Všeňská a Na Ladech. Za sledovanou dobu bylo zaznamenáno 

13 těžkých zranění a 66 zranění lehkých při dopravních nehodách. Na Obr. 37  

a Obr. 38 je zobrazen vývoj počtu nehod, počtu nehod s následkem na zdraví a také počet 

osob s následkem na zdraví při nehodách v jednotlivých letech. Výrazný nárůst počtu 

ohlášených dopravních nehod je mezi lety 2011 a 2012, počet nehod s následky na zdraví 

zůstal ale v těchto letech přibližně stejný. 

 

Obr. 37 Vývoj počtu nehod v jednotlivých letech 
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Obr. 38 Vývoj počtu nehod s následkem na zdraví osob v jednotlivých letech 

 

Obr. 39 Dopravní nehody podle místa vzniku [6] 

Mapy zobrazující místa vzniku dopravních nehod v jednotlivých letech jsou 

v příloze 4.A. 
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4.1 Relativní nehodovost na vybraných místech 

Relativní nehodovost je ukazatel, který vypovídá o pravděpodobnosti vzniku nehody 

na určité komunikaci ve vztahu k intenzitě dopravy. Sleduje se zvlášť pro křižovatky 

(resp. uzly) a pro úseky komunikací. Relativní nehodovost se počítá pomocí následujících 

vzorců: 

 relativní nehodovost v křižovatce  

60 10
365





tI

N
R  

 relativní nehodovost na úseku komunikace  

60 10
365





tLI

N
R  


R    relativní nehodovost [nehod/milion voz a rok] / [nehod/milion vozkm a rok] 

0N    celkový počet nehod ve sledovaném období  

I    průměrná denní intenzita provozu [voz/den] 

L    délka úseku [km] 

t    sledované období [rok] 

Relativní nehodovost byla vyhodnocena v jednotlivých letech na následujících 

úsecích (Obr. 40 - Obr. 42): 

 průtah I/12 v celém úseku 

 ulice Staroklánovická 

 křižovatka ulic Starokolínská, Novosibřinská, Staroújezdská 

a Staroklánovická 
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Obr. 40 Relativní nehodovost na průtahu I/12 

 

Obr. 41 Relativní nehodovost v ul. Staroklánovická 

 

Obr. 42 Relativní nehodovost na křižovatce ulic Starokolínská, Novosibřinská, Staroklánovická a Staroújezdská 
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Pro srovnání, nejnebezpečnější křižovatky v Praze dosahují hodnot relativní 

nehodovosti 2 - 4 nehod/milion voz a rok a v roce 2011 byla relativní nehodovost v Praze 

2,3 nehod/milion vozkm a rok.  

Podle hodnocení rizikovosti komunikací z hlediska vzniku dopravní nehody v ČR 

v rámci projektu EURORAP byl komunikaci I/12 na v úseku na okraji Prahy přiřazen 

na stupnici od 1 (nejméně rizikový) do 5 (nejrizikovější) stupeň 4 (středně vysoké riziko). 

4.2 Vybrané druhy dopravních nehod 

Z databáze dopravních nehod vedené PČR byly navíc vyhodnoceny určité typy 

dopravních nehod, kterým by se měla věnovat zvláštní pozornost. A to z důvodu jejich 

následků anebo tím, že se většinou soustřeďují do určitých míst. Šlo o následující druhy 

nehod: 

 srážka s chodcem (téměř vždy s následkem na zdraví), 13 nehod 

 srážka s lesní zvěří, 19 nehod 

 srážka s vozidlem zaparkovaným nebo odstaveným, 79 nehod 

 

Obr. 43 Místa vzniku nehod - srážka s chodcem [6] 
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Obr. 44 Místa vzniku nehod - srážka s lesní zvěří [6] 

 

Obr. 45 Místa vzniku nehod - srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným [6] 
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4.3 Shrnutí 

Podle předpokladů je nejproblematičtější oblastí z hlediska nehodovosti průtah 

silnice I/12. Relativní nehodovost na tomto úseku v roce 2012 dosáhla hodnoty 

2,58 nehod/milion vozkm a rok, což je poměrně vysoké číslo. Je proto nutné věnovat tomuto 

úseku zvýšenou pozornost při návrzích bezpečnostních opatření. To podporuje také fakt, že 

zde došlo k většině nehod typu srážka s chodcem. Chodci jsou nejzranitelnější účastníci 

provozu a téměř vždy má taková nehoda následek na zdraví člověka. 

Nehody, při kterých dojde ke srážce se zvěří byly zaznamenány výhradně v lesních 

úsecích na příjezdových komunikacích do Újezdu nad Lesy (ul. Staroklánovická 

a ul. Novosibřinská). U těchto nehod bylo zaznamenáno kromě výrazných škod na vozidlech 

také 5 zranění osob (z toho 1 těžké). Kromě nahlášených nehod na těchto úsecích dochází 

také k dalším střetům se zvěří (a ztrátách na životech zvěře), které nejsou hlášeny (z důvodu 

nízké škody na vozidle). Také této oblasti dopravních nehod je vhodné se dále věnovat. 

Nehody, které mají společný jmenovatel - srážka se stojícím vozidlem, jsou 

v největším počtu zaznamenávány v oblasti sídliště Rohožník. To je způsobeno mnohem 

vyšší koncentrací parkování a odstavování vozidel v této oblasti. Je ale také nutné zde 

prověřit organizaci parkování. Dalšími místy s častým výskytem tohoto typu nehod jsou 

křižovatky poblíž ulic Starokolínská, Pilovská a Oplanská (parkoviště u Penny, čerpací 

stanice, zastávka BUS Blatov).  

 

Obr. 46 Rozdělení nehod podle typu 
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5 Analýza a návrh řešení hlavní komunikační sítě 

Tato kapitola se zabývá čtyřmi základními sběrnými komunikacemi, kterým budou 

postupně věnovány jednotlivé podkapitoly. V nich bude proveden rozbor nedostatků 

současného stavu a také návrh řešení. Cílem je navrhnout dlouhodobě vyhovující řešení, 

která splňují požadavky moderního zklidňování dopravy a zároveň budou bezpečná 

a srozumitelná pro všechny účastníky provozu. Všechna řešení jsou navržena v rámci 

jednotné koncepce, s přihlédnutím k prioritám, Akčnímu plánu MČ Praha 21 a také 

v koordinaci se současně vznikajícím generelem cyklistické dopravy. U jednotlivých návrhů 

bude také brána v úvahu jednak náročnost realizace (zejména finanční), stejně jako priorita 

daného řešení, dle aktuální situace.  

Následující čtyři podkapitoly jsou věnovány jednotlivým sběrným komunikacím, které 

tvoří kostru MČ. Jedná se o ulice:  

 Starokolínská a Novosibřinská  

 Staroklánovická a Staroújezdská 

 Zaříčanská 

 Rohožnická 

V přílohách 5.A a 5.B jsou výkresy rozmístění zdrojů a cílů dopravy a zatřídění 

jednotlivých komunikací v Újezdu nad Lesy. To slouží jako východisko k pochopení dopravní 

situace v území a přepravních vztahů.  

Základní podstatou je aplikovat myšlenku, která spolehlivě funguje v mnoha 

evropských městech a obcích. Přistupuje se zde k tomu, že rychlost 50 km/h je povolena 

pouze na hlavních místních komunikacích s dopravní funkcí a na všech obslužných 

komunikacích je aplikován nějaký druh celoplošného zklidnění, popřípadě je jako zklidněná 

oblast realizována celá obec podél průjezdního úseku komunikace. To znamená, že pouze 

sběrné komunikace by měly zůstat s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h. Oblasti mimo tyto 

komunikace by měly být realizovány jako zklidněné zóny 30 (popř. obytné zóny). 

5.1 Ulice Starokolínská a Novosibřinská (průtah komunikace I/12) 

Úsek I/12 je nejproblematičtější oblastí z hlediska dopravy na území Újezdu 

nad Lesy. Na tomto faktu se podílí zejména vysoká intenzita dopravy (přes 20 000 vozidel 
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v obou směrech za den) a také stavební uspořádání komunikace. Tato komunikace 

představuje problémové místo v celé své délce.  

Jak již bylo zmíněno, silnice I/12 tvoří bariéru zejména pro pěší a cyklisty, ale také 

představuje problematický úsek pro automobilovou dopravu. Mnozí řidiči se snaží této 

komunikaci vyhnout a hledají objízdné trasy v paralelních ulicích v obytné zástavbě. Tato 

skutečnost je velmi nežádoucí a je nutné ji zamezit.  

Významným problémem je současná poloha nivelety komunikace. Ta je v současné 

době příliš vysoko, což je patrné na většině křižovatek, kdy vozidla vjíždějící na tuto hlavní 

komunikaci překonávají značný výškový rozdíl. Kromě skutečnosti, že takový rozjezd je 

pro řidiče značně nekomfortní, jsou tímto také omezeny rozhledové poměry. Kombinace 

těchto dvou skutečností má potom za následek vznik nebezpečných situací, které mohou 

vést k dopravním nehodám. Proto by bylo vhodným řešením snížit niveletu komunikace 

v celé její délce o 0,5 - 1,0 m.  

Dalším nedostatkem je stav chodníků na obou stranách komunikace. Ty jsou 

většinou (až na krátké rekonstruované úseky) v nevyhovujícím stavu (šířka, povrch). 

V některých místech dokonce chybí úplně. Při příčném překonávání komunikací (nejenom 

I/12, ale také přilehlých bočních ulic) je zde také značný výškový rozdíl. Důsledkem je často 

bariérové křížení (schody, příkré rampy se sklonem více než 1:12). Výhledově je nutné 

rekonstruovat resp. dobudovat chodníky na obou stranách komunikace v šířce 

alespoň 2,0 m (v odůvodněných případech 1,50 m) a vyřešit bezbariérově křížení 

komunikací. V příloze 5.C je znázorněn stávající stav chodníků a křížení s I/12 

a přilehlými komunikacemi a také návrh úprav. 

Obecně se za tohoto stavu nedoporučuje vést v HDP komunikace 

I/12 cyklistickou dopravu. Při takto vysokých intenzitách je riziko střetů s cyklisty značné 

a je vhodné hledat paralelní alternativy pro tento druh dopravy.  

Po vybudování obchvatu dojde k přeměně stávající silnice na komunikaci nižší třídy 

s nutností zklidnění dopravy na stávajícím průtahu I/12. Hodnoty intenzit dopravy a přepravní 

vztahy se na území Újezdu nad Lesy výrazně změní a tomu bude muset odpovídat také 

uspořádání komunikace a režim provozu (např. je zde potom možné počítat s cyklistickou 

dopravou v HDP, atd.). Výše zmíněná řešení mají svůj smysl také po dobudování 

obchvatu a rozhodně nejsou s případnou změnou stavebního uspořádání a režimu 

provozu v rozporu. 

Dále je v této kapitole věnována speciální pozornost několika problémovým místům. 

Nejsou zde zmíněna dvě místa, pro která již existují projekty, a mělo by dojít v blízké době 
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k jejich realizaci. Jedná se o místa nových zastávek (Plhovská, Polesná) a křižovatku ulic 

Novosibřinská a Zaříčanská. Tyto projekty jsou popsány v kap. 2.7. 

 

Obr. 47 Výjezd na I/12 z ul. Zalešanská 

 

Obr. 48 Chodník podél I/12 poblíž ul. Valdovská

 

Obr. 49 Chodník podél I/12 poblíž ul. Zbýšovská 

 

Obr. 50 Pěšina podél I/12 poblíž ul. Pilovská 

5.1.1 Vjezd do zastavěné oblasti směrem od Prahy 

V současné době je toto místo opatřeno pouze radarem zobrazujícím rychlost vozidel 

přijíždějících od Prahy. Komunikace je zde rovná, přímá a velký počet vozidel zde přesahuje 

nejvyšší povolenou rychlost 50 km/h. Navíc je v místě betonového mostku (v těsné blízkosti 

křižovatky s ulicí Nadějovská), který je v havarijním stavu, nejvyšší povolená rychlost 

snížena na 30 km/h. Toto omezení ale nedodržuje již téměř nikdo. V tomto místě je nutná 

realizace zklidňovacího opatření, které zamezí překračování povolené rychlosti, a také co 

nejrychlejší rekonstrukce mostku (a odstranění omezení rychlosti na 30 km/h). Nutnost 

zklidňovacího opatření zdůrazňuje existence dvou křižovatek (s ul. Nadějovská 

a ul. Ochozská). Při překračování nejvyšší povolené rychlosti na hlavní silnici hrozí 

neodhadnutí rychlosti těchto vozidel řidiči vyjíždějícími z vedlejších ulic a následná kolize. 
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Obr. 51 Příjezd do Újezdu nad Lesy od Prahy 

 

Obr. 52 Příjezd do Újezdu nad Lesy od Prahy 

Návrhem je realizace vjezdové brány v podobě ostrůvku s vychýlením obou 

směrů. Alternativou může být také vjezdový ostrůvek s vychýlením pouze jednoho směru 

(od Prahy). Dále je toto stavební opatření vhodné podpořit doplňkovým bezpečnostním 

prvkem. Nabízí se realizace tzv. zpomalovacího SSZ. Příkladem může být inteligentní 

zpomalovací SSZ nové generace SYDO TRAFIC. Zde je jeho stručný popis.  

Světelná signalizace je v tomto případě umístěna na samostatném výložníkovém 

stožáru. Před SSZ je v jízdním pruhu stopčára. Doporučené nastavení limitu rychlosti je 

55 km/h. Výchozím stavem světelné signalizace je svítící červený signál (dále jen červená). 

Pokud je první změřená hodnota rychlosti pod povolenou mezí, dojde k okamžitému přepnutí 

přes žlutý signál (dále jen žlutá) na zelený signál (dále jen zelená). Vozidlo není nijak 

zdrženo v průjezdu úsekem. Zelená svítí po celou dobu pohybu vozidel v kontrolovaném 

úseku bez ohledu na momentální rychlost, a to i v případě, kdy se rychlost projíždějících 

vozidel zvýší nad stanovenou mez. Pokud v měřeném úseku již není žádné vozidlo, svítí 

zelená ještě po nastavitelnou dobu, aby poslední zjištěné vozidlo mělo dostatek času 

na projetí. Potom následuje přechod přes žlutou do výchozího stavu červená. Pokud je první 

změřená hodnota rychlosti nad povolenou mezí (rychle přijíždějící vozidlo), zůstává ještě 

po nastavenou dobu (např. 10 s) svítit červená, která donutí rychle jedoucí vozidlo zpomalit 

nebo úplně zastavit před SSZ. Teprve po uplynutí nastavené doby dojde k přechodu přes 

žlutou do zelené a umožnění průjezdu vozidla. Pokud je zjištěno přijíždějící vozidlo 

v okamžiku, kdy už probíhá přechod ze zelené do červené, je tento přechod samozřejmě 

dokončen a je dodržena minimální doba svitu červené dle platných norem. Teprve poté je 

umožněn vozidlu průjezd a algoritmus pokračuje výše popsaným způsobem. I v případě, že 

žádná vozidla neprojíždějí nebo nejsou z nějakého důvodu detekována (velmi nízká rychlost, 

cyklisté, boční vjezd vozidla, kolona) dojde po nastavené době (např. 90 s) k přechodu 

do zelené, aby tato vozidla nebyla semaforem blokována (pevný cyklus). Dále algoritmus 
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pokračuje výše popsaným způsobem. Stav kdy vozidlo není detekováno je řešen 

videodetekcí. Ta eliminuje problém s vozidly, která vyjedou na komunikaci těsně před SSZ 

nebo jsou zastíněna protijedoucím kamionem či jinou anomálií. Tento systém zjemňuje chod 

celého systému a brání tím projíždění SSZ na červenou. Videodetekce zároveň dokáže 

klasifikovat vozidla projíždějící v oblasti v obou směrech (sčítání vozidel, jejich rychlosti 

a kategorizace). Rovněž je přítomen modul SW vyhodnocení účinnosti použitého 

zpomalovacího SSZ. Zařízení umožňuje automatické zapnutí/vypnutí zařízení ve stanovený 

čas (například v noci), ve vypnutém stavu bliká žlutá. [7] 

V ČR zpomalovací SSZ využívá několik obcí a na zavedení tohoto opatření jsou 

převážně pozitivní ohlasy. Toto opatření většinu řidičů donutí snížit rychlost do povolené 

oblasti a pouze zlomek vozidel projede SSZ na signál stůj. Je vhodné projíždění červeného 

signálu stůj monitorovat a také náležitě trestat. 

Alternativou místo zpomalovacího SSZ může být také např. úsekové měření 

rychlosti se zaznamenáváním vozidel, která překročila nejvyšší dovolenou rychlost. 

Výše navrhovaná opatření mohou být realizována nezávisle na sobě a jejich 

schematický návrh s orientačními rozměry je v příloze 5.1.A. 

 

Obr. 53 Schéma funkce zpomalovacího SSZ [7] 

5.1.2 Zastávka Blatov směr Sídliště Rohožník 

V místě nástupní hrany zastávky BUS Blatov je v současnosti široká asfaltová plocha 

v jedné výškové úrovni s vozovkou. Toto uspořádání je z hlediska chodců nejenom 

nepřehledné (hranice vozovka - chodník), ale také velmi nebezpečné. Je nutné tento prostor 

upravit takovým způsobem aby byl bezpečný a přehledný pro všechny účastníky provozu. 
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Obr. 54 Autobusová zastávka Blatov 

 

Obr. 55 Autobusová zastávka Blatov  

Při současné poloze nivelety by v tomto místě bylo ideální zřídit chodník zvýšený 

o 8 - 12 cm nad vozovku. Vznikla by tak zřetelná nástupní hrana a zastávkový záliv 

pro autobusy. Je vhodné chodník prodloužit až ke křižovatce s ulicí Oplanská a také fyzicky 

oddělit prostor pro podélné parkování od zálivu zastávky na straně jedné, a na druhé straně 

ho oddělit od přechodu pro chodce. Toto řešení ale značně komplikují přilehlé vchody 

a vjezdy do objektů, které by byly tímto řešením bez dalších opatření tzv. "utopeny". Proto 

tam kde je to možné by mělo dojít ke zvýšení vjezdů. Také musí být vyřešeno odvodnění 

takovým způsobem, aby se voda nedostávala do přilehlých objektů. Schéma navrhovaného 

řešení je v příloze 5.1.B.  

5.1.3 Křižovatky u Penny a čerpací stanice 

Jedná se o rozlehlou a z hlediska dopravy komplikovanou soustavu křižovatek. 

V těsné blízkosti křižovatky (20 m) ulic Starokolínská, Pilovská a Oplanská se nachází vjezd 

na čerpací stanici a o dalších 50 m dále také výjezd z ní. Dále je tu potom také výjezd 

z parkoviště od Penny marketu (opět po 50 m). Protože komunikace I/12 je v tomto úseku 

široká až 11 m (dva levé odbočovací pruhy za sebou) a provoz je usměrňován pouze pomocí 

VDZ, jedná se o velmi nepřehledné místo. Dalším nedostatkem je délka přechodů 

pro chodce přes komunikace na vjezdu resp. výjezdu z čerpací stanice a výjezdu 

z parkoviště u Penny marketu. Přechody jsou dlouhé od 11 do 13 m ve své ose. Maximální 

délka přechodu bez SSZ přitom má být maximálně 7 m.     
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Obr. 56 Letecký pohled na oblast [22]  

 

Obr. 57 Výjezd z parkoviště u Penny 

Řešením této nepřehledné situace může být spojení výjezdů z čerpací stanice 

a z parkoviště, které jsou od sebe vzdáleny pouze 50 m. Navíc existuje mezi těmito místy 

propojení, které je ale zahrazeno betonovými citybloky. Pokud by došlo k odstranění 

překážek, mohl by být zrušen výjezd z čerpací stanice a vozidla by odtud vyjížděla 

současným výjezdem z parkoviště. Toto řešení může být složitější z důvodu majetkoprávních 

vztahů.  

Na ulici Starokolínská by mohl vzniknout mezi dvěma levými odbočovacími pruhy 

střední dělící pás a nabízí se realizace místa pro přecházení přes ulici Starokolínská 

s návazností na dobudování chodníku na severní straně komunikace. Dále je třeba vyřešit 

výjezd z parkoviště u Penny, kde by měl být navržen dělící ostrůvek, který by nejen rozdělil 

přechod pro chodce na dvě, z hlediska délky, vyhovující části, učinil jej tak výrazně 

bezpečnějším, a také by usměrnil průjezd vozidel při vjezdu a výjezdu z parkoviště. Přechod 

pro chodce na vjezdu k čerpací stanici by měl být zkrácen vysazením východní části 

chodníku. Schéma možného návrhu řešení je možné vidět v příloze 5.1.C.   

5.1.4 Křižovatka ulic Starokolínská, Staroklánovická, Novosibřinská 

a Staroújezdská 

Tato křižovatka je dopravně nejzatíženějším a zároveň nejproblematičtějším místem 

na celém území MČ. Je zde několik aspektů, jejichž součinnost má za následek výše 

uvedený fakt. Úhel křížení komunikací v křižovatce je cca 60° (120°), přičemž dovolené 

hodnoty se uvádí v rozmezí 75°- 105°. Pokud je úhel křížení mimo toto rozmezí, doporučuje 

se upravení geometrie vedlejších větví anebo přebudování na okružní křižovatku. Křižovatka 

je v současnosti řízena SSZ. V tomto ohledu je nutné zmínit, že její uspořádání neodpovídá 

požadavkům na dispozici křižovatky řízené SSZ. Stopčáry jednotlivých větví jsou vzdáleny 
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až 30 - 35 m od středu křižovatky, přičemž prostorová stísněnost je jedním ze základních 

atributů křižovatek tohoto typu. Vyplývá to z požadavku na co nejmenší ztrátové časy 

při řízení křižovatky. Rozlehlost křižovatky souvisí s úhlem křížení ramen křižovatky. To 

zhoršuje prostorové podmínky pro průjezd rozměrných vozidel křižovatkou v souvislosti 

s vyhnutím se vozidlům stojícím před stopčárou a také s převedením chodců přes jednotlivá 

ramena křižovatky. Na hlavních ramenech křižovatky (ul. Starokolínská a Novosibřinská) 

chybí řadící pruhy pro levé odbočení. Hodnoty intenzit levého odbočení téměř dosahují 

(ul. Novosibřinská) resp. přesahují (ul. Starokolínská) hraniční hodnotu (100 voz ve špičkové 

hodině) zřízení pruhu pro levé odbočení. Je zde také problém s polohou nivelety hlavní 

komunikace zmíněný na začátku této kapitoly. Vozidla přijíždějící z vedlejších ulic, zejména 

z ulice Staroklánovická překonávají výškový rozdíl. To činí problémy při rozjíždění vozidel 

a dochází také k vzájemnému oslňování řidičů nejen za tmy.   

 

Obr. 58 Letecký pohled na křižovatku [22] 

 

Obr. 59 Pohled z ul. Starokolínská [23] 

Při zachování současné geometrie křižovatky je řešení tohoto problematického uzlu 

velmi obtížné. Případná úprava geometrie křižovatky by zcela jistě vyžadovala demolici 

některých přilehlých objektů a výhledově nepřipadá v úvahu. Realizace okružní křižovatky je 

z prostorového hlediska i z hlediska intenzit nevhodná. Jediným možným způsobem 

organizace provozu v křižovatce je zachování SSZ.  

Jednoznačnou prioritou musí být realizace řadících pruhů pro levé odbočení 

na hlavních ramenech křižovatky. Dále je vhodné posunout přechody a stopčáry co 

nejblíže středu křižovatky, zároveň ale tak aby byl zajištěn plynulý průjezd rozměrných 

vozidel křižovatkou při odbočování (vlečné křivky). V důsledku toho je nutné upravit hrany 

komunikace. Výhledově by bylo vhodné snížit niveletu hlavních ramen. Tato úprava by se 

měla týkat celého průtahu I/12 a umožnila by další návrhy řešení křižovatky. Ačkoliv není 

pohyb cyklistů v této křižovatce žádoucí, bylo by vhodné opatřit severní rameno (řadící pruh 

pro směr rovně a doprava) a jižní rameno VDZ V19 "Vyčkávací prostor pro cyklisty" 
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a usnadnit tak cyklistům průjezd křižovatkou ve směru sever - jih a naopak. Je ale nutné 

zajistit alternativní (bezpečnější) průjezd přes I/12 také mimo tuto křižovatku (nabízí se např. 

přejezd pro cyklisty v křižovatce s ul. Polesná), tak aby měl cyklista možnost volby. 

Podrobněji tuto situaci řeší cyklogenerel. VDZ V19 je případně možné doplnit před všechny 

řadící pruhy v křižovatce. Schematický návrh uspořádání křižovatky a také návrh fází řízení 

SSZ je zobrazen v příloze 5.1.D. 

5.1.5 Křižovatka ulic Novosibřinská, Rohožnická a Velimská 

Jižní část této křižovatky (výjezd z ulice Rohožnická) je rozlehlý prostor, který není 

nijak upravený (fyzicky, ani pomocí VDZ). Dokonce i chodník je tu v téměř stejné výškové 

úrovni jako vozovka. Dochází v tomto prostoru také k parkování vozidel, čemuž je nutné 

zamezit. Není zde nijak řešeno převedení chodců přes ulice Rohožnická a Novosibřinská. 

 

Obr. 60 Pohled do ulice Rohožnická 

 

Obr. 61 Pohled do křižovatky z ulice Rohožnická 

Navrženým opatřením je zúžení výjezdu z ul. Rohožnická a úprava úhlu nájezdu 

do křižovatky tak, aby byl téměř kolmý. Dále je možné zřídit dvě podélná parkovací místa 

(vhodné pro krátkodobé stání či zastavení) před křižovatkou, na východní straně 

ulice Rohožnická. Přes ulici Rohožnická by měl být realizován přechod pro chodce a přes 

ulici Novosibřinská je navrženo místo pro přecházení. Počítá se také s dobudováním 

chodníku v blízkosti křižovatky, tak aby byl zvýšený nad vozovkou (alespoň o 10 cm). 

Návrh řešení je v příloze 5.1.E. 

5.1.6 Vjezd do zastavěné oblasti směrem od Kolína 

Stejně jako příjezd do Újezdu nad Lesy ze směru Praha, je i toto místo opatřeno 

radarem zobrazujícím rychlost vozidel přijíždějících směrem od Kolína. Komunikace je zde 

rovná přímá a vysoký počet vozidel překračuje nejvyšší povolenou rychlost 50 km/h.  
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Dvojice SDZ IS12a "Obec" a IS12b "Konec obce" je umístěna u křižovatky 

s ul. Na Ladech, což znamená, že nejvyšší povolená rychlost 50 km/h platí již v 500 m 

dlouhém lesním úseku před začátkem zástavby. Dle analýzy dopravních nehod v lesním 

úseku dochází ke střetům se zvěří. 

 

Obr. 62 Hranice hl. m. Praha 

 

Obr. 63 Vjezd do zastavěné oblasti 

Navržené opatření je podobné jako na vjezdu od Prahy. Jde o realizaci vjezdové 

brány v podobě ostrůvku s vychýlením obou směrů. Alternativou může být také vjezdový 

ostrůvek s vychýlením pouze jednoho směru (od Kolína). Dále je toto stavební opatření 

vhodné podpořit doplňujícím bezpečnostním opatřením. Nabízí se opět realizace 

zpomalovacího SSZ. Jeho popis se nachází v kap. 5.1.1. Alternativou místo zpomalovacího 

SSZ může být také např. úsekové měření rychlosti se zaznamenáváním vozidel, která 

překročila nejvyšší dovolenou rychlost. 

Dále se navrhuje v úseku od hranice hlavního města Praha po vjezdový ostrůvek 

aplikovat opatření proti vstupu zvěře do prostoru komunikace (např. pachové repelenty, 

jiné odpuzovače nebo mechanické zábrany). Schéma řešení je zobrazeno v příloze 5.1.F.  

V Tab. 3 je základní zhodnocení náročnosti (1 - 10, přičemž 10 znamená 

nejnáročnější opatření) a také potřebnosti (1 - 5, přičemž 1 znamená nejvyšší prioritu) 

daných opatření. 
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Opatření Priorita Náročnost

Snížení nivelety komunikace I/12 1 10

Rekonstrukce a doplnění chodníků podél I/12 2 5

Vjezdový ostrůvek 3 8

Zpomalovací SSZ/úsekové měření rychlosti 2 5

Rekonstrukce mostku 1 6

Chodník v místě nástupiště a záliv 1 3

Chodník a záliv ve zbývajícím úseku 3 4

Zrušení stávajícího výjezdu z čerpací stanice 2 5

Středový dělící pás 2 4

Dělící ostrůvek na výjezdu z parkoviště 2 4

Chodník na severní straně 4 3

Levé řadící pruhy 1 9

Posunutí stopčar 2 9

Úprava křižovatky 3 7

Vjezdový ostrůvek 3 8

Zpomalovací SSZ/úsekové měření rychlosti 2 5

Opatření proti zvěři 1 1

Vjezd ze směru Praha

Zastávka BUS Blatov

Oblast u Penny a čerpací stanice

Vjezd ze směru Kolín

Křižovatka s ul. Rohožnická

Křižovatka s ul. Staroklánovická, Staroújezdská

 

Tab. 3 Hodnocení navrhovaných opatření v ulicích Starokolínská a Novosibřinská 

5.2 Ulice Staroklánovická a Staroújezdská 

Ulice Staroklánovická a Staroújezdská protínají území Újezdu nad Lesy ve směru 

sever - jih. V těchto ulicích se intenzita dopravy pohybuje rozmezí 5 000 - 10 000 voz/den 

(RPDIPD). Tato kapitola se zabývá vedením pěší a cyklistické dopravy v daných ulicích, dále 

detailněji řeší úsek mezi severním koncem zástavby a Klánovicemi, oblast u úřadu MČ, 

situaci u pošty a problematickou situaci s vedením cyklistů na jižním konci zástavby a dále 

směrem na Koloděje. Do této kapitoly je také zahrnuto řešení prostoru u železniční zastávky 

Klánovice. Křižovatka s ulicemi Starokolínská a Novosibřinská je řešena v kap. 5.1.4. 

5.2.1 Okolí železniční zastávky Praha-Klánovice  

Tato oblast je v současné době ve velmi špatném stavu. Hlavním problémem je 

organizace dopravy, zejména potom organizace dopravy v klidu a s tím související 

nedostatečný počet parkovacích míst. Na řešení těchto problémů by se měl klást zvláštní 

důraz, protože vazba na železniční spojení je pro obyvatele Újezdu nad Lesy velmi důležitá. 
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Svoji roli hraje také to, že železniční zastávka Praha-Klánovice je poslední zastávkou 

v pásmu 0 a tudíž zde parkují také lidé, kteří bydlí za hranicemi Prahy. Dalším nedostatkem 

je bariérový podchod, což je překážkou také pro cyklisty, kteří tak často místo přenášení kola 

po schodech objíždí tuto překážku po silnici spojující Klánovice a Újezd nad Lesy. 

V neuspokojivém stavu je rovněž příjezdová cesta, konkrétně jde o nekvalitní povrch 

a nevyhovující šířku komunikace. Vzhledem k tomu, že tuto příjezdovou cestu využívají 

v obou směrech také autobusy a na krajnici parkují podélně vozidla, je většinou vyhýbání 

protijedoucích vozidel, zejména pak autobusů, velmi komplikované. Vhodná není ani poloha 

výstupní zastávky BUS. Po vystoupení cestujících z autobusu musí řidič, pokud spoj 

okamžitě neodjíždí dále, ještě jednou objet prostor, kde parkují vozidla a poté autobus 

odstaví před výstupní zastávkou. Při každém obratu tak najíždí navíc přibližně 100 m. Stezka 

pro chodce (využívána i cyklisty) podél příjezdové komunikace není dostatečně široká  

(1,5 - 2 m) a povrch je ve špatném stavu (až na výjimku v rekonstruovaném úseku, který je 

proveden z betonové dlažby). Posledním zjištěným nedostatkem v této oblasti je křižovatka 

příjezdové komunikace od zastávky s ulicí Staroklánovická. Problematický je tady úhel 

napojení na hlavní komunikaci (cca 25°), což zhoršuje rozhledové poměry a snižuje 

bezpečnost tohoto místa. 

 

Obr. 64 Autobusová zastávka Nádraží Klánovice 

 

Obr. 65 Parkoviště a prostor pro otáčení autobusů 

V rámci nulté etapy realizace opatření dopravního generelu je nutné nechat zpracovat 

studii řešení oblasti před železniční zastávkou Praha - Klánovice. Důvodem je velký zásah 

do dané oblasti a náročnost případných úprav.  

5.2.2 Ulice Staroklánovická 

Ulice Staroklánovická má počátek v místě nadjezdu železniční trati 

(hranice katastrálního území Újezdu nad Lesy) a prochází cca 900 m dlouhým lesním 
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úsekem mimo zástavbu, který končí na úrovni první újezdské ulice Hodkovská. Poté 

pokračuje kolem úřadu MČ až na křižovatku s ulicemi Starokolínská a Novosibřinská, odkud 

navazuje dále jižně ulice Staroújezdská. Ačkoliv, jak je výše zmíněno, prochází z velké části 

lesním úsekem mimo zástavbu, je v celé délce komunikace nejvyšší povolená rychlost 

50 km/h a není nijak zdůrazněn přechod do zastavěného území. Podél komunikace je 

v úseku od napojení příjezdové cesty k žel. zastávce až po křižovatku s ulicí Čentická veden 

chodník v přibližné šířce 1,5 m, který bývá využíván také cyklisty. Před úřadem MČ se 

nachází přechod pro chodce s bezpečnostními prvky (ostrůvek, klikatá čára na komunikaci). 

Přechod je intenzivně chodci využíván, protože leží v bezprostřední blízkosti autobusové 

zastávky Hulická, úřadu MČ a základní školy.  

 

Obr. 66 Křižovatka ulic Staroklánovická, Hodkovská 

 

Obr. 67 Přechod pro chodce před úřadem MČ 

Návrhem je v úseku mezi křižovatkou s ulicí Staroklánovická - k nádraží 

a křižovatkou s ulicí Hodkovská rozšířit stávající chodník na 3 - 4 m, tak aby fungoval nově 

jako stezka pro chodce a cyklisty. Zároveň je vhodné v tomto úseku, na základě 

opakovaných střetů se zvěří, aplikovat opatření proti vstupu zvěře do prostoru 

komunikace (např. pachové repelenty, jiné odpuzovače nebo mechanické zábrany).  

Za křižovatkou s ulicí Hodkovská se nabízí realizace vjezdového ostrůvku 

s místem pro přecházení. Od tohoto místa by měl být realizován na východní straně 

ulice Staroklánovická nový chodník, který by navazoval na chodník stávající u křižovatky 

s ulicí Hrádková. Dále je nutné vyřešit převedení cyklistů v místě počátku stezky pro pěší 

a cyklisty v křižovatce s ulicí Čentická. To je možné řešit naznačením pohybu cyklistů 

v křižovatce pomocí VDZ V20 ("Piktogramový koridor pro cyklisty") a realizací dělícího 

ostrůvku s místem pro přecházení. Z hlediska návaznosti je vhodné VDZ V20 doplnit 

na obou stranách komunikace mezi křižovatkami s ulicemi Hulická a Čentická (s vynecháním 

značení v místě zastávky BUS). Návrh uspořádání ulice Staroklánovická v úseku mezi 

ulicemi Hodkovská a Hulická je v příloze 5.2.C. 
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Organizace pěší dopravy (stav chodníků, rozmístění přechodů pro chodce a míst 

pro přecházení) je schematicky znázorněna v příloze 5.C. 

5.2.3 Ulice Staroújezdská 

Ulice Staroújezdská má počátek v křižovatce s ulicemi Starokolínská a Novosibřinská 

a vede k jižnímu okraji zástavby, kde pokračuje směr Koloděje. Celý úsek komunikace je 

ve velmi dobrém stavu, včetně chodníků (až na krátké úseky, které nevyhovují svoji šířkou). 

V této ulici je nutné prověřit možnost vedení cyklistické dopravy, dále také pěší proudy 

a s tím související organizaci přechodů pro chodce. Jediným, z hlediska dopravy výrazněji 

problematickým místem je převedení cyklistů ze společné stezky pro chodce a cyklisty poblíž 

křižovatky s ulicí Ježovická. Je zde snížena nejvyšší povolená rychlost na 30 km/h (již 

od přechodu pro chodce u křižovatky s ulicí Dubinská) a v obou směrech je umístěna SDZ 

A19 "Cyklisté". Také je v obou směrech zakázán vjezd cyklistů na komunikaci v úseku, kde 

souběžně vede cyklostezka. Toto je vhodné opatření, pokud je paralelní stezkou nabídnuta 

cyklistům vhodná alternativa, což ale není tento případ. Stezka je tvořena betonovými panely 

a její povrch je velmi hrbolatý. Jízda na kole je tady velmi nepohodlná a pravidelné využívání 

této stezky se musí negativně projevit na technickém stavu jízdního kola. Dále byl zjištěn 

v tomto místě ještě jeden drobný nedostatek. SDZ B8 "Zákaz vjezdu jízdních kol" a C9a 

"Stezka pro chodce a cyklisty" jsou umístěny za sebou a ve stejné vzdálenosti 

od komunikace. Tato kombinace působí nejasně až zmatečně.  

 

Obr. 68 Povrch stezky pro pěší a cyklisty 

 

Obr. 69 Počátek stezky pro pěší a cyklisty
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Obr. 70 Chodník v ulici Staroújezdská 

 

Obr. 71 Úzký chodník v ulici Staroújezdská 

Navrhuje se v úseku mezi ulicí Ježovická (místo napojení stezky pro chodce 

a cyklisty) a křižovatkou s ulicemi Starokolínská a Novosibřinská vyznačit na obou stranách 

v HDP VDZ V20 "Piktogramový koridor pro cyklisty". Šířka komunikace mezi (cca 8 m) 

obrubami toto opatření dovoluje. Dále se navrhuje ponechat omezení nejvyšší povolené 

rychlosti 30 km/h pouze v místě napojení stezky pro chodce a cyklisty na komunikaci. 

Přechod v blízkosti ulice Dubinská by měl být změněn na místo pro přecházení a v tomto 

případě je možné ponechat nejvyšší povolenou rychlost 50 km/h), rozhledová vzdálenost 

z čekacích plochy přechodu 50 m je zde splněna. Návrh uspořádání napojení stezky 

pro chodce a cyklisty na komunikaci je v příloze 5.2.D.  

Organizace pěší dopravy (stav chodníků, rozmístění přechodů pro chodce a míst 

pro přecházení) je schematicky znázorněna v příloze 5.C.    

5.2.4 Pošta 

Prostor kolem budovy pošty je v současné době neupravený a nejsou zde zřízena 

parkovací místa. Vozidla dnes parkují podél zdi naproti poště anebo na chodníku 

před přilehlým objektem. Je nutné zajistit vhodná parkovací místa pro návštěvníky pošty. 
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Obr. 72 Prostor před poštou 

 

Obr. 73 Prostor před poštou 

Ideální řešením je vytvoření kolmých stání podél zdi naproti budově pošty. Šířka 

komunikace mezi zdí a chodníkem je více než 10 m, tudíž je zde možné tato stání navrhnout 

(délka stání 5 m, zbývající šířka komunikace cca 5,25 m). Mohlo by zde vzniknout až pět 

stání (včetně jednoho pro tělesně postižené), která by měla být určena pro návštěvníky 

pošty (alespoň v úředních hodinách) a je vhodné omezit parkování také maximálním časem 

(např. 30 min.). Toto umístění parkovacích stání vyžaduje přemístění vývěsky u zdi 

a kontejnerů pro tříděný odpad. Návrh uspořádání prostoru před poštou je v příloze 5.2.E. 

V Tab. 4 je základní zhodnocení náročnosti (1 - 10, přičemž 10 znamená 

nejnáročnější opatření) a také potřebnosti (1 - 5, přičemž 1 znamená nejvyšší prioritu) 

daných opatření. 

Studie 1 1

Vjezdová brána s místem pro přecházení 2 8

Opatření proti zvěři 1 1

Stezka pro chodce a cyklisty 2 6

Nový chodník na východní straně 3 3

V20 v úseku Hulická - Čentická a místo pro přecházení 1 3

V20 v celém úseku 2 2

Reorganizace přechodů 4 2

Rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty 1 6

Úprava SDZ 2 1

Kolmá stání 2 3

Ulice Staroklánovická

Ulice Staroújezdská

Pošta

Prostor před zastávkou Klánovice

 

Tab. 4 Hodnocení navrhovaných opatření v ulicích Staroklánovická a Staroújezdská 
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5.3 Ulice Zaříčanská 

Ulice Zaříčanská má počátek v křižovatce s ulicí Novosibřinská a pokračuje směrem 

na obec Sibřina. Intenzita dopravy v běžný pracovní den se pohybuje mezi  

5 000 - 6 000 voz/den. Povrch komunikace je v současné době ve velmi špatném stavu a její 

šířka se pohybuje od 5,5 m do 7,0 m. Chodníky na obou stranách jsou úzké s nekvalitním 

a porušeným povrchem a v některých částech chodník chybí. Na konci zástavby začíná 

panelová stezka šířky cca 1 m a je vedena za příkopem na západní straně komunikace. 

Křižovatka s ulicí Chabeřická je velmi rozlehlá a je vhodné tento prostor upravit.  

 

Obr. 74 Ulice Zaříčanská 

 

Obr. 75 Stezka směr Sibřina 

V rámci nutné rekonstrukce ulice Zaříčanská je vhodná oprava resp. dobudování 

chodníků na obou stranách komunikace v zastavěné oblasti. Zvýraznění vedení cyklistické 

dopravy v HDP není při současné šířce možné. Pro vyznačení VDZ V20 "Piktogramový 

koridor pro cyklisty" je nutná šířka komunikace min. 7,5 m. V tomto případě by bylo nutné 

komunikaci rozšířit. Dále se navrhuje rekonstrukce a rozšíření stávající panelové stezky 

na 3 - 4 m, aby zde vznikla stezka pro chodce a cyklisty s možným pokračováním 

až do obce Sibřina. Křižovatku s ulicí Chabeřická je možné upravit dle návrhu v příloze 

5.3.A. V celém úseku ulice by měla být nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h. Organizace 

pěší dopravy (stav chodníků, rozmístění přechodů pro chodce a míst pro přecházení) je 

schematicky znázorněna v příloze 5.C. 

V Tab. 5 je základní zhodnocení náročnosti (1 - 10, přičemž 10 znamená 

nejnáročnější opatření) a také potřebnosti (1 - 5, přičemž 1 znamená nejvyšší prioritu) 

daných opatření. 
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Opatření Priorita Náročnost

Rekonstrukce ulice Zaříčanská 1 8

Rekonstrukce a kompletace chodníků 3 5

Reorganizace přechodů 3 2

Úprava křižovatky Chabeřická 5 6

Stezka pro chodce a cyklisty 2 6  

Tab. 5 Hodnocení navrhovaných opatření v ulici Zaříčanská 

5.4 Ulice Rohožnická 

Ulice Rohožnická má počátek v křižovatce s ulicí Novosibřinská a pokračuje směrem 

na obec Sibřina. Intenzita dopravy v běžný pracovní den se pohybuje mezi  

3 000 - 5 000 voz/den. Tato komunikace představuje hlavní spádovou osu pro sídliště 

Rohožník. Všechna vozidla z tohoto sídliště musí projíždět ulicí Rohožnická. Nejvyšší 

povolená rychlost v zastavěné části území je na této komunikaci omezena na 30 km/h 

z důvodu existence podélných parkovacích míst. Chodník na jižní straně komunikace je v 

dobrém stavu, na opačné straně (kromě krátkého úseku na konci zástavby) chodník chybí. 

Křižovatka s ulicemi Lukovská, Zbýšovská a Miletická je problematická svojí rozlohou a také 

počtem (pět) ramen. Dále je také problematické napojení ulic Žíšovská a Měšínská (u obou 

široký nájezd do křižovatky, dlouhý přechod pro chodce). 

 

Obr. 76 Křižovatka s ul. Měšínská [23] 

 

Obr. 77 Křižovatka s ul. Lukovská, Zbýšovská 

a Miletická [23] 

V celém úseku ulice Rohožnická je vhodné upravit nejvyšší povolenou rychlost 

na 50 km/h. Není důvod aby v tomto úseku byla nejvyšší povolená rychlost 30 km/h, navíc 

se tak snižuje tak plynulost dopravy. Obecně potom také klesá akceptace omezení rychlosti 

ze strany řidičů.  
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Dále je potřeba řešit komplikovanou křižovatku s ulicemi Lukovská, Zbýšovská 

a Miletická. Vhodným řešením může být realizace miniokružní křižovatky. Její návrh je 

v příloze 5.4.A.  

Navrhuje se také úprava křižovatek s ulicemi Žíšovická a Měšínská 

(např. vysazené chodníkové plochy. Výhledově je rovněž vhodné realizovat chodník 

na severní straně komunikace Rohožnická. 

Organizace pěší dopravy (stav chodníků, rozmístění přechodů pro chodce a míst 

pro přecházení) je schematicky znázorněna v příloze 5.C. 

V Tab. 6 je základní zhodnocení náročnosti (1 - 10, přičemž 10 znamená 

nejnáročnější opatření) a také potřebnosti (1 - 5, přičemž 1 znamená nejvyšší prioritu) 

daných opatření. 

Opatření Priorita Náročnost

Miniokružní křižovatka 5 7

Chodník na severní straně 3 5

Úprava křižovatkek Žíšovická a Měšínská 4 5  

Tab. 6 Hodnocení navrhovaných opatření v ulici Rohožnická 
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6 Analýza a návrh řešení komunikací obytných oblastí 

Následujících pět podkapitol je věnováno jednotlivým obytným oblastem a jedná se 

o území: 

 Severozápadní (Blatov)  

 Jihozápadní (Lesní čtvrť) 

 Jižní (oblast ulic začínajících na písmena CH, L, T a Z) 

 Jihovýchodní (Sídliště Rohožník) 

 Severovýchodní (oblast ulic začínajících na písmena H, S, V a K) 

Podoba komunikační sítě Újezdu nad Lesy je vhodná k plošnému zklidňování 

dopravy oblastí mimo sběrné komunikace. Zatímco zklidňování místních komunikací 

s převažující dopravní funkcí má za cíl zejména regulaci rychlostí, plošné zklidňování kromě 

toho usiluje také o redukci intenzit motorizované dopravy - ať již převedením části dopravy 

na jiné komunikace, či redukcí celkového objemu automobilové dopravy v dané oblasti. 

Společným jmenovatelem každého zklidňování je realizace organizace dopravy šetrnějším 

a pro okolí přijatelnějším způsobem. Všechny oblasti mimo hlavní komunikaci by tak měly být 

realizovány jako zóny 30, případně obytné zóny. Na Obr. 78 je znázorněn návrh základního 

rozčlenění komunikací v Újezdu nad Lesy.  

Každé oblasti je věnován samostatný výkres, zobrazující současný stav a také výkres 

(výkresy) zobrazující návrh uspořádání a úprav v daném území. V ulicích, u nichž se 

navrhuje úprava uličního prostoru je vždy odkaz na vzorové příčné řezy (přílohy  

6.1.A - 6.1.D). V přílohách 6.1.E - 6.1.G jsou vzory možných zklidňovacích opatření, která je 

vhodné v zónách 30 aplikovat.  

Vždy je nutné vycházet ze stávajících rozměrů (zejména šířky) daných komunikací. 

Mnoho komunikací v obytných oblastech nemá trvalé povrchy a šířka je v jejich průběhu 

proměnlivá (často je přechod mezi komunikací a zelení problematicky zřetelný) a je pro to 

nutné prověřit možnost aplikace daných opatření. Případně je potom potřeba upravit šířku 

komunikace a aplikovat vhodný typ řešení. 
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Obr. 78 Návrh organizačního uspořádání oblastí v Újezdu nad lesy 

6.1 Zóny 30 

Jedním z hlavních argumentů pro zavádění zón 30 je zvýšení bezpečnosti provozu. 

Význam nízkých rychlostí je z hlediska možnosti odvrácení kolizní situace a snížení následků 

dopravních nehod zásadní. Pokud před vozidlo jedoucí rychlostí 30 km/h vstoupí chodec 

na takovou vzdálenost (dle Obr. 79 je tato vzdálenost cca 13 m), kdy je řidič schopen před 

chodcem zastavit (na Obr. 79 tento děj vyjadřuje oblast A vzdálenost od spatření chodce 

do začátku brzdění a oblast B – brzdná dráha), pak pokud by byla ve stejné situaci počáteční 

rychlost 50 km/h, je chodec při rychlosti 50 km/h vozidlem zasažen, protože řidič nestihne 

přemístit nohu na brzdový pedál a začít brzdit. V rezidenčních oblastech nejsou nehody 

ve většině případů koncentrovány do nehodových lokalit, ale jsou rozptýleny. Plošné 

zklidnění oblasti tak přináší možnost zvýšení bezpečnosti v celém území. Plošné zklidňování 

dopravy znamená vyšší úroveň bezpečnosti zejména pro nejzranitelnější účastníky provozu 

(děti, starší lidi, osoby s omezenou schopností orientace a pohybu atd.). V oblastech, kde se 

zavede zóna 30, je dle studií OECD možné předpokládat snížení počtu nehod s následkem 

těžkého zranění zhruba o 70 % a počtu smrtelných nehod až o 90 %.[8] 

SZ 

J 

J 

JV 

SV 

JZ 
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Obr. 79 Rychlost, doba reakce, ujetá vzdálenost a brzdná dráha [8] 

Plošné zklidňování dopravy má nezanedbatelný vliv na hlučnost vozidel v provozu 

a tím i na úroveň hluku v okolí místních komunikací. Je známo, že emisní faktory hluku 

vozidel jsou závislé na technických parametrech vozidla, rychlosti vozidla a režimu jízdy. 

Omezení rychlosti všech nebo jen nákladních vozidel je účinným regulačním opatřením 

pro snížení úrovně hluku z dopravy. Lokální omezení rychlosti jsou účinná z hlediska hluku 

jen tehdy, jsou-li uplatňována bez opatření, která zvyšují akceleraci vozidel. Zklidňování 

dopravy by mělo také tedy zajistit plynulost dopravy a podpořit homogenní jízdní styl. 

Na Obr. 80 jsou zvýrazněny hodnoty, o které je redukován hluk při snížení rychlosti 

z 50 km/h na 30 km/h. Z uvedeného příkladu je zřejmý zásadní vliv poklesu podílu 

nákladních vozidel na snížení hladiny hluku. Největší snížení hluku lze očekávat při nulovém 

podílu nákladních vozidel, resp. zákazu jízdy nákladních vozidel. Kromě rychlostních limitů je 

vhodné redukci rychlosti také účinně podpořit stavebními opatřeními, která nezvyšují 

hlukovou zátěž, např. střídavým parkováním, šikanami nebo zúžením komunikace. Snížením 

rychlosti lze dosáhnout redukce hluku o cca 2 - 3 dB, což subjektivně odpovídá redukci 

objemu dopravy na polovinu. Snížit hlučnost snížením nejvyšší dovolené rychlosti je 

mnohem jednodušší než snížením dopravních objemů. [8] 

Dopravně zklidňující opatření musí být brána jako plošný koncept, nikoli jako 

jednotlivá opatření. Samostatné prvky, které řidič nepředpokládá, a tudíž nejede 

rovnoměrnou rychlostí, vedou ke zvýšení hluku, spotřeby a emise výfukových plynů. [8] 
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Obr. 80 Vliv rychlosti na hluk ze silniční dopravy v závislosti na podílu nákladních vozidel [8] 

Zóna 30 je ohraničená oblast, jejíž začátek je označen SDZ IP 25a "Zóna 

s dopravním omezením" a konec je označen SDZ IP 25b "Konec Zóny s dopravním 

omezením". Zóny 30 představují dominantní formu zklidňování s řádově vyšším rozsahem 

použití než obytné či pěší zóny. Nejvyšší dovolená rychlost je zde podle názvu 30 km/h. 

Zónu tvoří soubor zpravidla obslužných komunikací s převahou pobytové funkce. Kombinuje 

se nejčastěji zavedení přednosti zprava s realizací stavebních zklidňovacích opatření. 

Zachovává se dělení na chodník a vozovku. Při zřizování Zón 30 se uplatňují zejména dva 

principy. Tím prvním je odstranění místní úpravy dopravního značení upravujícího přednost 

na křižovatkách uvnitř zóny a označení vjezdů a výjezdů ze zóny pouze dopravním 

značením č. IP 25a/b. Druhým principem je podpora dopravního značení pomocí realizace 

zklidňovacích opatření. Přiměřený charakter a hustota zklidňovacích opatření může zajistit 

skutečné snížení rychlosti na 30 km/h. Mezi další úpravy v Zóně 30 patří zjednosměrnění. 

Mezi důvody zavádění jednosměrných komunikací patří zejména snaha o získání většího 

počtu parkovacích stání či zvýšení kapacity komunikace. Zjednosměrnění může díky 

odrazení průjezdní dopravy přispět i ke zklidnění oblasti. Další výhodou zjednosměrnění 

komunikací je snížení počtu kolizních bodů na křižovatkách a tím samozřejmě i snížení počtu 

potenciálních kolizí. Největší nevýhodou zavedení jednosměrného provozu je vznik závleků, 

tedy prodloužení tras, a tím větší spotřeba pohonných hmot. Dále může jít o zhoršení 

přehlednosti u komunikací s kolmým a šikmým parkovacím stáním. Jednosměrné 

komunikace představují nepříjemnou překážku pro cyklistickou dopravu, a je proto žádoucí 

v co největší míře umožnit cyklistům jízdu v obou směrech. 
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6.1.1 Zřizování zón 30 v Újezdu nad Lesy 

V současné době není v řešeném území realizována žádná zóna 30. Zásadní 

principy zřizování zón 30 obecně a také hlavní zásady, kterými by se mělo zřizování zón 30 

na území Újezdu nad Lesy řídit vzhledem k současnému stavu, jsou následující: 

 Označení všech komunikací vstupujících do území SDZ IP25a/b (Obr. 81). 

 Přednost zprava na všech komunikacích uvnitř zóny 30. 

 Odstranění SDZ uvnitř zóny včetně těch upravujících přednost (výjimkou je 

SDZ související s jednosměrnými ulicemi nebo např. IP12 "Vyhrazené 

parkoviště"). 

 Ve stávajících i navrhovaných jednosměrných komunikacích umožnit 

obousměrný provoz cyklistů, pokud je to stavebním uspořádáním možné. 

 Minimalizovat počet přechodů pro chodce, ty by měly být v takové zóně 

pouze v místech, kde to vyžadují specifické místní podmínky (ZŠ, MŠ, atd.). 

Ve zklidněných oblastech je nutné počítat s pohybem chodců v každém 

místě. 

 U zpomalovacích prahů nesnižovat nejvyšší povolenou rychlost 

na 20 km/h nebo 15 km/h. Odstranit také A7b "Pozor, zpomalovací práh" 

a IP2 "Zpomalovací práh", ve zklidněných oblastech je předpokladem výskyt 

zpomalovacích prahů.  

 Upřednostňovat dlouhé zpomalovací prahy (ev. s integrovaným 

přechodem) a zpomalovací polštáře, ev. malé kruhové polštáře (Obr. 82) 

před krátkými zpomalovacími prahy (nízká životnost, nepříjemné pro řidiče, 

nadměrný hluk, neestetický prvek). Umožnit (ponecháním odstupu 

od chodníku či krajnice) cyklistům průjezd mimo práh (ne v případě prahu 

s integrovaným přechodem). 

 Fyzicky, nebo dočasně alespoň pomocí VZD, či dopravního zařízení oddělit 

počátek prostoru pro podélná stání, zejména v blízkosti křižovatek. 

 Místo styku zóny 30 a obytné zóny řešit následujícím způsobem. Umístit 

nad sebe SDZ IP25b a IP26a resp. IP25a a IP26b. Odsadit tyto značky dále 

od křižovatky, tak aby na přilehlé křižovatce platila přednost zprava a nebylo 

nutné nadřazenou komunikaci označovat SDZ P2 (při výjezdu z obytné zóny 
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dává řidič přednost, pokud počátek obytné zóny není odsazen 

od křižovatky). 

Konkrétní analýza a návrh řešení jednotlivých oblastí jsou zpracovány 

v podkapitolách 6.3 - 6.7. 

 

Obr. 81 Návrh označení začátku a konce zóny 30 

 

Obr. 82 Malé kruhové polštáře

6.2 Obytné zóny 

Obytná zóna je oblast označená SDZ IP 26a a IP 26b "Začátek/Konec obytné zóny". 

Zónu tvoří soubor zklidněných pozemních komunikací s převahou pobytové funkce s přímou 

dopravní obsluhou staveb, ve které je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel 

a hry dětí ve společném prostoru za stanovených podmínek provozu podle zvláštního 

předpisu. Mezi základní atributy obytné zóny patří: 

 Smíšený provoz - všichni uživatelé (řidiči motorových vozidel, cyklisté  

a chodci) sdílejí společný dopravní prostor. Jedná se o prostor se 

zvýhodněním pěšího provozu. 

 Jedna výšková úroveň - prostor místní komunikace je řešen zpravidla  

v jedné výškové úrovni. Oddělení dopravního a pobytového prostoru je 

provedeno opticky (odlišný povrch), v odůvodněných případech i fyzickými 

zábranami (obrubník, chodníkové sloupky apod.). 

 Usměrnění pohybu vozidel pomocí stavebních úprav - pohyb vozidel je 

omezen provedenými opatřeními pro regulaci rychlosti (šikana, zúžení, 

zpomalovací práh apod.), která neumožní jet rychlostí, jež by svými možnými 
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důsledky ohrožovala bezpečnost ostatních uživatelů. Fyzická opatření 

sloužící jako prvek dopravního zklidňování jsou součástí obytné zóny. 

 Stavební úprava vjezdu - označení začátku obytné zóny dopravním 

značením samo o sobě nestačí. Vjezd i výjezd musí být stavebně upraven 

způsobem, který jednoznačně upozorní na odlišnost dopravního režimu  

v obytné zóně. 

 Nadřazenost pobytové funkce nad funkcí dopravní - je účelné zužovat 

šířku dopravního prostoru ve prospěch pobytového prostoru. Nedílnou 

součástí návrhu obytné zóny jsou prvky zvyšující pobytovou kvalitu zóny 

(místa pro posezení, hřiště, řešení zeleně apod.).  

 Možnost her i v dopravním prostoru - specifikem obytné zóny je možnost 

umisťovat plochy pro hru i do dopravního prostoru. 

 Stání je dovoleno pouze na místech označených jako parkoviště - 

neznačí se SDZ (nejčastěji pouze odlišením povrchu, popř. VDZ) 

 Optimální velikost obytné zóny - zřizovat obytnou zónu z příliš krátké 

samostatné komunikace je méně vhodné, ani příliš dlouhá obytná zóna 

nepřispívá k bezpečnosti v oblasti, velikost obytné zóny by měla být taková, 

aby výjezd na komunikaci s vyšší dovolenou rychlostí jízdy nebyl ze žádného 

místa v obytné zóně vzdálen víc než 300 m. 

 Obousměrnost komunikací - obytné zóny se až na odůvodněné výjimky 

navrhují s obousměrným provozem. Obousměrný provoz přispívá 

k ostražitosti při vyhýbání se protijedoucích vozidel a ohleduplnosti vůči 

ostatním druhům dopravy. [9] 

6.2.1 Obytné zóny v Újezdu nad Lesy 

V současné době existuje na území Újezd nad Lesy přibližně 20 obytných zón, které 

jsou rozmístěny po celém území, většinou v nové zástavbě. Obecně lze rozdělit tyto obytné 

zóny na 4 skupiny: 

 obytné zóny vhodné uspořádáním i polohou 

 obytné zóny vhodné uspořádáním, ale nevhodné polohou 

 obytné zóny nevhodné uspořádáním, ale vhodné polohou 

 obytné zóny nevhodné uspořádáním i polohou 
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Konkrétní analýza návrh řešení jednotlivých obytných zón jsou zpracovány 

v podkapitolách 6.3 - 6.7. Na Obr. 83 a Obr. 84 jsou dokumentovány vhodná i nevhodná 

provedení obytných zón v Újezdu nad Lesy. 

 

Obr. 83 Příklady vhodně provedených úprav v obytných zónách v Újezdu nad Lesy 
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Obr. 84 Nejčastější nedostatky obytných zón v Újezdu nad Lesy 
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6.3 Severozápadní oblast 

Tato kapitola se zabývá oblastí ohraničenou ulicemi Starokolínská na jižní straně 

a Staroklánovická na východní straně. Komunikační kostru oblasti tvoří ulice Nadějovská, 

Pilovská, Polesná (přivádějí dopravu na ul. Starokolínská), Čentická a Budčická (vedou 

paralelně s ul. Starokolínská). Pro obslužnost oblasti je důležitá midibusová linka č. 260. 

Z obytných oblastí Újezdu nad Lesy je tato jediná, která je uvnitř obsluhována linkou MHD.  

Kromě obytných zón (řešeny samostatně), nemá většina komunikací v oblasti žádné 

prvky zklidnění. Výjimkou je několik krátkých zpomalovacích prahů (pro zklidňování 

nevhodné) v blízkosti přechodů pro chodce. Dalšími nedostatky při realizaci zóny 30 jsou:  

 naddimenzovaná šířka komunikace mezi obrubami - ulice Budčická, 

Čentická, Pilovská 

 neorganizované parkování a z toho vyplývající stání vozidel 

na nevhodných a nebezpečných místech (v blízkosti křižovatek a přechodů, 

na zeleni) - ulice Polesná (u ZŠ), Bělušická, Čenovická, Borovská 

 chybějící chodník na některých místech, kde by si to současná situace 

vyžadovala - část ul. Budčická, Pilovská, Nadějovská 

 stav zastávek MHD - Polesná, Polešovická, a zejména Pilovská 

V celé oblasti je pouze jeden jednosměrný úsek ulice (ul. Čentická). Současný stav 

komunikací (včetně chodníků) je znázorněn v příloze 6.3.A. 

Podrobněji je níže řešeno okolí ZŠ, křižovatka ul. Budčická, Pilovská a Čentická 

a také obytné zóny. 

 

Obr. 85 Ulice Pilovská 

 

Obr. 86 Parkování v ul. Bělušická 
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Obr. 87 Parkování v ul. Čenovická 

 

Obr. 88 Krátké zpomalovací prahy v ul. Čentická 

V oblasti je důležité výhledově aplikovat zklidňovací opatření zejména v ulicích 

Čentická, Pilovská a Budčická. Nabízí se zejména realizace vystřídaného parkování 

se šikanami, optimalizace šířky jízdních pruhů a také zvýšené křižovatkové plochy - 

případně zpomalovací polštáře uprostřed křižovatky (vhodnější řešení z hlediska 

cyklistů, bezpečnosti chodců a také odvodnění). Dále je vhodné dobudovat chodník 

v ulicích Pilovská, Nadějovská a také v části ulice Budčická a zamezit parkování 

v blízkosti křižovatek. Přechodů pro chodce se v oblasti nachází šest. Návrhem je dva 

přestavět na zvýšený přechod (ul. Polesná - u ZŠ a Čentická - u MŠ), dva zrušit úplně 

v rámci přestavby křižovatek na zvýšené křižovatkové plochy (ul. Pilovská - v křižovatce s 

ul. Čentická a ul. Polesná - v křižovatce s ul. Čentická) a zbylé dva nahradit místy 

pro přecházení (ul. Pilovská a Novolhotská - oba u křižovatky s ul. Starokolínskou). Dále je 

navržena realizace místa pro přecházení v ulici Polesná u křižovatky s ulicí Starokolínská 

a přechodu pro chodce v ulici Čentická u jejího ústí do ulice Staroklánovická, Musí být uvnitř 

oblasti odstraněny SDZ upravující přednost, zakazující vjezd nákladních vozidel, upravující 

rychlost nebo upozorňující na zpomalovací práh. Vjezdy do oblasti budou osazeny SDZ 

IP25a/b a na přechodu do obytné zóny budou doplněny o IP26b/a. Není nutné zavádět 

v této oblasti nové jednosměrné ulice. Nebyly zjištěny lokality, které by to vyžadovaly 

(z důvodu parkovacích kapacit, zklidnění dopravy). 

Komunikace mimo základní komunikační kostru oblasti není nutné výhledově 

upravovat. Dosažený efekt by neodpovídal vynaloženým nákladům. Pokud ovšem dojde 

k zásahu do těchto komunikací (např. realizace inženýrských sítí atd.) je vhodné 

při rekonstrukci komunikace postupovat dle principů plošného zklidňování a dle vzorových 

uspořádání uličního prostoru. Navrhovaný stav včetně odkazů na vzorová příčná uspořádání 

ulic je v příloze 6.3.B.  
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6.3.1 Okolí ZŠ 

Oblasti v okolí ZŠ je nutné věnovat zvláštní pozornost. Bezpečnost dětí musí být 

na prvním místě, ale je důležité také zachovat plynulý průjezd ulicemi Polesná a Čentická 

a zajistit vhodnou organizaci dopravy v tomto místě. V současné době je v okolí ZŠ snížena 

nejvyšší dovolená rychlost na 20 km/h. Ulicí je jednosměrně vedena linka BUS č. 260 a také 

školní linka BUS č. 564. V blízkosti zastávky je umístěn přechod pro chodce, který je opatřen 

krátkým zpomalovacím prahem. Přechod je ale umístěn nevhodně. Po vystoupení 

z autobusu míří cestující na opačnou stranu než je přechod, tudíž ho téměř nikdo nevyužívá. 

Dále dochází k parkování vozidel tak, že zasahují do zastávky a autobus je nucen zastavit 

na přechodu. Každé ráno ve dnech školního vyučování je zde silný provoz, protože mnoho 

rodičů vozí své děti do školy. Chybí tu místa typu K+ R pro krátkodobé zastavení. Navíc 

dochází často ke komplikované situaci, kdy se zde některá vozidla otáčejí a podél 

zaparkovaných vozidel také nezbývá příliš místa pro vyhýbání protijedoucích vozidel. 

 

Obr. 89 Ulice Polesná před ZŠ 

 

Obr. 90 Příjezd školního autobusu 

Návrhem je zjednosměrnění (se zachováním obousměrného provozu cyklistů) 

řešeného úseku ulice Polesná ve směru k ulici Čentická. Intenzita dopravy je v tomto 

silněji zatíženém směru dle dopravního průzkumu téměř čtyřikrát vyšší než v opačném 

směru. Tímto opatřením by se získalo více prostoru a také by se zpřehlednila místní situace. 

Přechod pro chodce by měl být přesunut před označník zastávky a měl by být realizován 

jako zvýšený přechod na dlouhém zpomalovacím prahu. Dále je možné změnit stávající 

podélná parkovací místa na šikmá (úhel 45°), při min. šířce parkovacího pásu 4,3 m. Šířka 

jízdního pruhu by měla být alespoň 3,25 m a šířka protisměrného pruhu pro cyklisty alespoň 

1,25 m. Dále jsou navržena dvě parkovací místa K+R (na opačné straně než šikmá stání). 

Zastávka BUS bude realizována v jízdním pruhu (typ zátka). Dále je v rámci zóny 30 
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navržena nejvyšší povolená rychlost 30 km/h (oproti původním 20 km/h). Návrh uspořádání 

je v příloze 6.3.C. 

Alternativou může být částečné zjednosměrnění ulice (jižní část), ev. zachování 

obousměrného provozu při úpravě parkování, přechodu pro chodce a zastávky BUS. 

Optimální variantou z hlediska bezpečnosti i organizace dopravy je ale výše popsaný návrh 

s úplným zjednosměrněním ulice.  

6.3.2 Křižovatka ulic Budčická, Pilovská a Čentická  

Tato křižovatka s předností upravenou SDZ je velmi rozlehlá. Hlavní komunikace je 

na východním a jižním rameni. Prochází tudy trasa autobusové linky č. 260 ve směru východ 

- sever a naopak. To je nutné brát v úvahu při jakýchkoliv návrzích. 

 

Obr. 91 Pohled z ulice Čentická 

 

Obr. 92 Pohled do ulice Pilovská 

Je vhodné tento prostor celkově zklidnit. Návrhem je realizace zvýšené křižovatkové 

plochy s instalací sloupků v kritických místech, aby nedocházelo k najíždění vozidel 

na chodník. Poloměr zaoblení mezi východní a severní větví by měl být větší kvůli průjezdu 

autobusu. Alternativou je realizace zpomalovacího polštáře uprostřed křižovatky 

(vhodnější řešení z hlediska cyklistů, atd.). Dále je v návrhu odstranění VDZ v křižovatce 

včetně přechodu pro chodce. Konkrétní návrh opatření je v příloze 6.3.D. 

6.3.3 Obytné zóny v severozápadní oblasti 

Obytné zóny jsou v této oblasti koncentrovány na dvou místech. Prvním z nich je 

severozápadní okraj zástavby. Jedná se o nedávno vybudované obytné zóny, které vznikaly 

současně s novou zástavbou. Jsou vhodné svou polohou a dá se říci, že také svým 

uspořádáním. Povrch je vždy proveden v jedné výškové úrovni a v dlažbě. Vjezdy jsou 
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zřetelné a některé dokonce mají na vjezdu dlouhý práh. Nebyly nalezeny zásadní 

nedostatky. 

Druhým místem je oblast poblíž ZŠ. Tyto obytné zóny nemají vhodnou polohu 

(uprostřed obytné oblasti), ale navrhuje se jejich zachování. Důvodem je, že stavební 

uspořádání je poměrně vyhovující, a odpovídá základním požadavkům na obytné zóny. 

Jedinou významnou výhradou je přítomnost několika krátkých zpomalovacích prahů jak 

na vjezdech, tak i uvnitř obytných zón. Bylo by vhodné tato zařízení nahradit jinými prvky. 

6.3.4 Autobusové zastávky v severozápadní oblasti 

V oblasti se nachází následující autobusové zastávky: 

 Hulická - řešena v rámci projektu cyklistického pruhu v protisměru v ulici 

Čentická 

 Polesná - řešena v rámci úpravy ulice Polesná v blízkosti školy 

 Polešovická - bez navržených úprav 

 Pilovská - v koordinaci s výstavbou chodníku a celkovou úpravou ulice 

Pilovská v místě zastávky by mělo dojít k úpravě zastávek v obou směrech, 

v současné době jsou umístěny na provizorních betonových panelech 

naproti sobě, s úzkým průjezdem mezi nimi 

 Netušilská - bez navržených úprav 

Dále je vhodné doplnit obousměrnou zastávku v blízkosti křižovatky ulic Budčická, 

Pilovská a Čentická a také jednosměrnou zastávku v ulici Bečvářská. Účelem je poskytnout 

obyvatelům co nejhustší síť zastávek, což tento typ linky vyžaduje. Zastávky by měly být 

na znamení. 

6.4 Jihozápadní oblast 

Tato kapitola se zabývá oblastí ohraničenou ulicemi Starokolínská na severní straně 

a Staroújezdská na východní straně. Komunikační kostru oblasti tvoří ulice Ochozská, 

Oplanská (přivádějí dopravu na ul. Starokolínská), Druhanická a Domanovická (přivádějí 

dopravu na ul. Staroújezdská).  

Nachází se zde několik zklidňovacích prvků, zejména zvýšené křižovatkové plochy. 

Dále je zde také několik krátkých zpomalovacích prahů (které jsou ale pro zklidňování 

nevhodné). Zásadními nedostatky při realizaci zóny 30 je:  
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 příliš mnoho SDZ, zejména B20a (20, km/h, 15 km/h), A7b a IP2 v místě 

zklidňovacích opatření 

 snižování povolené rychlosti na 15 km/h (ani na 20 km/h), nemá zde 

žádné opodstatnění a hlavně žádný efekt  

 přechody pro chodce, žádný ze stávajících přechodů není na takovém 

místě, které by jeho zřízení vyžadovalo 

 organizace jednosměrných ulic - chybí koncepce, a povolení vjezdu 

cyklistům v protisměru 

 hrozba průjezdné dopravy ulicemi Ochozská a Druhanická (vyhýbání se 

ulici Starokolínské) 

Současný stav komunikací (včetně chodníků) je znázorněn v příloze 6.4.A. 

 

Obr. 93 Zbytečné omezování rychlosti 

 

Obr. 94 Velké množství SDZ (ul. Ochozská) 

 

Obr. 95 Stav ulice Domanovická 

 

Obr. 96 Křižovatka ulic Ochozská a Církvická 
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V současné době je velká část komunikací ve vyhovujícím stavu. Výjimkou je část 

ulice Druhanická a také ulice Oplanská. Tyto dvě ulice by měly být prioritně 

rekonstruovány, tak aby byla hlavní kostra komunikací v oblasti ve vyhovujícím stavu. 

V těchto ulicích je vhodné také dobudovat chodník i s výhledem na další plánovanou 

výstavbu (ulice Druhanická). Doplňkovými (alternativními) komunikacemi k výše zmíněným, 

jsou ulice Domanovická a Račiněveská. Zde je nutné v rámci rekonstrukce také doplnit 

chodníky. Ostatní komunikace není nutné výhledově upravovat. Dosažený efekt by 

neodpovídal vynaloženým nákladům. Pokud ovšem dojde k zásahu do těchto komunikací 

(např. realizace inženýrských sítí atd.) je vhodné při rekonstrukci komunikace postupovat dle 

principů plošného zklidňování a dle vzorových uspořádání uličního prostoru. 

V oblasti je důležité výhledově aplikovat, resp. doplnit zklidňovací opatření zejména 

v ulicích Ochozská, Druhanická, Oplanská, Domanovická a Račiněveská. Nabízí se 

zejména realizace vystřídaného parkování se šikanami, další zvýšené křižovatkové 

plochy nebo zpomalovací polštáře. Dále by mělo dojít k odstranění krátkých 

zpomalovacích prahů, přechodů pro chodce a SDZ (upravující přednost, zakazující vjezd 

nákladních vozidel, upravující rychlost, upozorňující na přechod pro chodce a také 

na zpomalovací prahy). U ústí ulic Onšovecká, Oplanská, Račiněveská, Domanovická, 

Druhanická a Dubinská do komunikace Starokolínská, resp. Staroújezdská jsou navržena 

místa pro přecházení. Všechny vjezdy do oblasti budou osazeny SDZ IP25a/b a na přechodu 

do obytné zóny budou tyto značky doplněny o IP26b/a.  

Navrhovaný stav včetně odkazů na vzorová příčná uspořádání komunikací organizaci 

jednosměrných ulic a obytných zón je v příloze 6.4.B. 

6.4.1 Obytné zóny v jihozápadní oblasti 

Obytné zóny v ulicích Okenská a Ctiněveská (pouze část jižně od ul. Ochozská) jsou 

vyhovující. Nacházejí se tu pouze drobné nedostatky, kterých je vhodné se při výstavbě 

dalších obytných zón vyvarovat (asfaltový povrch, označování parkovacích míst SDZ nebo 

přechod pro chodce na vjezdu do obytné zóny). 

Obytné zóny v ulicích Cerhýnská, Církvická, Ctiněveská (severně od ul. Ochozská) 

nejsou vhodně umístěny ani vhodně stavebně uspořádány. V tomto případě je vhodnější 

změnit režim na zónu 30 a také zjednosměrnit ulice (malá šířka komunikace, parkování). 

S úpravami těchto ulic je také navrženo dokončení propojení ulic Církvická a Ctiněveská. 

Pro obytné zóny Rožmitálská, Rozhovická, a Dubinská platí stejná podmínky jako 

pro první skupinu. Navrhuje se jejich zachování s drobnými nedostatky (povrch, nadbytečné 
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SDZ). Pouze v ulici Rozhovická je nutné dobudovat chybějící část zpevněného povrchu 

(v dlažbě) a tuto ulici zobousměrnit. 

Obytnou zónu v ulici Ročovská je vhodné zrušit, jedná se o velmi krátkou ulici (50 m) 

a ani uspořádání neodpovídá obytné zóně. 

Obytná zóna v ulici Donínská je absolutně nevhodně uspořádána (rovná dlouhá ulice 

s chodníkem, navíc jednosměrná). Chybí také ukončení této obytné zóny směrem do ulice 

Dražická (která jako obytná zóna označena není). Ulice Donínská musí být zónou 30 

a stejně tak přilehle obytné zóny v části ulic Račiněveská a Rápošovská.   

6.4.2 Organizace jednosměrných ulic v jihozápadní oblasti 

Návrh uspořádání jednosměrných ulic by měl přispět ke zklidnění dopravy a také 

k usnadnění parkování v některých místech. Je vhodné, aby všechny jednosměrné 

komunikace byly zpřístupněny v obou směrech pro cyklisty a netvořily jim tak překážky 

v cestě. Šířka ulic vedení cyklistů v protisměru umožňuje. U více zatížených komunikací je 

vhodné vyznačit VDZ jízdní pruh pro cyklisty v protisměru (případně V20). Konkrétní návrh 

jednosměrných ulic je v příloze 6.4.B. 

V případě, že zklidnění oblasti nevyloučí průjezdnou dopravu v ulicích Ochozská 

a Druhanická je alternativně (příloha 6.4.C) navrženo zjednosměrnění části těchto ulic 

(a úprava organizace přilehlých) k zamezení přímého průjezdu oblastí. 

6.5 Jižní oblast 

Tato kapitola se zabývá oblastí ohraničenou ulicemi Novosibřinská na severní 

straně, Staroújezdská na západní straně a Rohožnická na východní straně. Oblast je 

rozdělena přibližně v polovině ulicí Zaříčanská. Komunikační kostru oblasti tak kromě ulice 

Zaříčanská (sběrná komunikace) tvoří ulice Toušická, Chmelická, Chotěnovská a Zbýšovská.  

Nachází se zde některé zklidňovací prvky (zejména v oblasti nové zástavby ulic 

Lstibořská a Luníkovská). Dále nechybí opět několik krátkých zpomalovacích prahů 

(nevhodné) a zajímavé je uspořádání ulice Chotouchovská (šikany). Území je poměrně 

rozmanité jak typem zástavby, tak skladbou komunikací. Většina komunikací je ale 

ve špatném stavu. Zásadními nedostatky při realizaci zóny 30 je:  

 příliš mnoho SDZ, zejména B20a (20, km/h), A7b a IP2 v místě 

zklidňovacích opatření a upravujících přednost 

 špatný stav povrchů komunikací   



Dopravní generel MČ Praha 21 Újezd nad Lesy 
 

 

 

 

  - 85 - 

 

 organizace jednosměrných ulic - chybí koncepce, a povolení vjezdu 

cyklistům v protisměru 

 hrozba průjezdné dopravy ulicemi Chmelická a Chotěnovská, případně 

Lomecká, Lišická (vyhýbání se ulici Novosibřinská) 

Současný stav komunikací (včetně chodníků) je znázorněn v příloze 6.5.A. 

 

Obr. 97 Šikany v ulici Chotouchovská 

 

Obr. 98 Povrch ulice Tuchotická 

 

Obr. 99 Jižní konec ulice Zalešanská 

 

Obr. 100 Povrch ulice Chabeřická 

V současné době je velká část komunikací v nevyhovujícím stavu. Výjimkou jsou 

části ulic Toušická a Chabeřická v okolí supermarketu LIDL a jižní okraj oblasti (nová 

zástavba). Prioritně musí dojít k navrácení ulice Chmelická, která je zničena z důvodu 

vedení objízdné trasy touto ulicí, do původního stavu. Výhledově je vhodné tuto ulici upravit 

v rámci zklidňování, stejně tak paralelně vedenou ulici Chotěnovská a realizovat zde 

chodníky. V této oblasti je dále potřeba realizovat nový povrch v ulicích Toušická, 

Chotouchovská a Tuchotická, kde je třeba odstranit bariéru, která brání průjezdu touto 

ulicí. Ve východní části je vhodná rekonstrukce ulic Zalešanská, Zbýšovská a kvůli 



Dopravní generel MČ Praha 21 Újezd nad Lesy 
 

 

 

 

  - 86 - 

 

vysoké intenzitě chodců také ulice Zlivská. Výhledově je také počítáno se dvěma novými 

komunikacemi (zaneseny v ÚP). Jedna bude spojovat ulice Staroújezdská a Hořejšího, 

druhá potom ulice Zaříčanská a Rohožnická. Při budování nových komunikací je velmi 

důležité dbát na jejich uspořádání a aplikaci zklidňovacích prvků.  

V oblasti je důležité výhledově aplikovat zklidňovací opatření zejména v ulicích 

Chmelická, Chotěnovská, Lišická, Lomecká, Zalešanská a Zbýšovská. Zejména je 

možná realizace vystřídaného parkování se šikanami, zvýšených křižovatkových ploch 

nebo zpomalovacích polštářů.  

Komunikace mimo výše zmíněné není nutné výhledově upravovat. Dosažený efekt by 

neodpovídal vynaloženým nákladům. Pokud ovšem dojde k zásahu do těchto komunikací 

(např. realizace inženýrských sítí atd.) je vhodné při rekonstrukci komunikace postupovat dle 

principů plošného zklidňování a dle vzorových uspořádání uličního prostoru. 

Dále by mělo dojít k odstranění SDZ (upravující přednost, zakazující vjezd 

nákladních vozidel, upravující rychlost, upozorňující na zpomalovací prahy). U ústí ulic 

do sběrných komunikací jsou navržena místa pro přecházení. Konkrétně jsou zobrazena 

v příloze 6.5.B. Všechny vjezdy do oblasti budou osazeny SDZ IP25a/b a na přechodu 

do obytné zóny budou tyto značky doplněny o IP26b/a.  

Začátek zóny 30 v ulici Toušická je posunut dále (až za výjezdy z parkoviště) 

od světelné křižovatky u Lidlu. 

Navrhovaný stav včetně odkazů na vzorová příčná uspořádání komunikací organizaci 

jednosměrných ulic a obytných zón je v příloze 6.5.B. 

6.5.1 Obytné zóny v jižní oblasti 

Obytné zóny v ulicích Roklova, Bromova, Šlitrova mají odpovídající stavební 

uspořádání i polohu. Jedinou významnou výhradou je existence několika krátkých 

zpomalovacích prahů. Bylo by vhodné výhledově tato zařízení nahradit jinými prvky. 

Obytné zóny v oblasti nové zástavby ústící do ulice Lstibořská je vhodnější z důvodu 

jejich malé délky změnit do režimu zóny 30. Obytná zóna v ulicích Luníkovská, Zbytinská 

a Lutínská se navrhuje zachovat, ačkoliv její stavební uspořádání není zcela vhodné. V této 

oblasti se počítá s další výstavbou domů, proto je nutné při rozšiřování sítě komunikací 

v režimu obytné zóny dbát na opatření zvýrazňující nadřazenost pobytové funkce nad funkcí 

dopravní a také na realizace opatření zamezujícím přímému průjezdu ulic.  
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6.5.2 Organizace jednosměrných ulic v jižní oblasti 

Návrh organizace jednosměrných ulic by měl více zklidnit dopravu a zamezit průjezdu 

vozidel oblastí. Jednosměrky jsou vedeny směrem proti sobě (nebo od sebe) do ulic ústících 

do ulice Novosibřinská. Dalším přínosem, respektive podnětem pro zřízení jednosměrných 

ulic je zlepšení situace ohledně parkování. Je důležité, aby všechny jednosměrné 

komunikace byly průjezdné v obou směrech pro cyklisty a netvořily jim tak závleky tras. Šířka 

ulic vedení cyklistů v protisměru umožňuje. U více zatížených komunikací je vhodné vyznačit 

VDZ jízdní pruh pro cyklisty v protisměru. Konkrétní návrh jednosměrných ulic je v příloze 

6.5.B. 

6.6 Jihovýchodní oblast (sídliště Rohožník) 

Jedná se o oblast, kde se nachází výhradně zástavba bytových jednotek. Všechny 

komunikace z území ústí do ulice Rohožnická. V porovnání s ostatními obytnými oblastmi 

v Újezdu nad Lesy má několik specifik. Jedná se o znaky, které jsou pro většinu sídlišť 

na území ČR velmi podobné. Co se týká povrchů, komunikace jsou v dobrém stavu včetně 

chodníků. Nachází se tu téměř u každého bytového domu parkoviště (případně také garáže). 

Vozidla často využívají k parkování také samotné komunikace, což může činit problémy 

zejména v blízkosti křižovatek. Křižovatky jsou často velmi rozlehlé, z čehož vyplývá také 

nevyhovující délka přechodů pro chodce. Parkovacích kapacit je v oblasti dostatek (což 

souvisí s pozdější výstavbou sídliště), zejména pak v ulici Žlebská/Žehušická je mnoho ploch 

určených pro parkování a odstavování vozidel. Využití těchto ploch je ale poměrně nízké. 

Plyne to z vůle obyvatel mít vozidlo zaparkované co nejblíže k vlastnímu bytu a z faktu, že 

každý bytový dům má většinou dostatek parkovacích kapacit. Co se týká dopravy v klidu, je 

nutné zamezit parkování v bezprostřední blízkosti křižovatek a v nepřehledných místech. 

Se zvýšeným počtem podélných stání souvisí také současná jednosměrnost ulic Žárovická, 

Malešovská a Žíšovická. 

Zde je popis a shrnutí problémů jednotlivých ulic: 

 Žlebská/Žehušická - jedná se o velmi dlouhou přímou a širokou ulici 

bez jakéhokoliv směrového vychýlení. Ačkoliv je zde mnoho parkovacích 

míst mimo komunikaci (parkoviště s kolmým stáním), dochází zde 

k parkování vozidel podélně v prostoru komunikace. 
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 Miletická - spojka mezi ulicemi Žlebská a Rohožnická. Nevhodné je 

parkování vozidel v blízkosti přechodu pro chodce a křižovatky s ulicí 

Žíšovská 

 Měšínská - ulice s podélným parkováním, opět četné parkování u přechodů 

pro chodce a křižovatek. Problematická je situace u zdravotnického 

střediska. 

 Žíšovská - jednosměrná komunikace s podélnými stáními na komunikaci. 

Na obou koncích ulice dlouhé přechody (až 16 m), dochází k parkování 

vozidel v jejich blízkosti, stejně jako v blízkosti třetího přechodu v této ulici. 

 Malešovská a Žárovická - dvojice paralelních jednosměrných komunikací 

s podélným parkováním. Na jižních koncích obou ulic jsou dlouhé přechody 

pro chodce. U přilehlých domů dochází k parkování v prostoru chodníku 

(legálně), někde dokonce i ve dvou řadách. 

 Komunikace označené jako obytná zóna (Žehušická, Machovická, 

Žeretická, Žherská a Žichlínská) - tato obytná zóna má základní a zásadní 

nedostatky. Především zde není patrná změna stavebního uspořádání, která 

je pro realizaci obytné zóny zásadní. Zůstává tu členění na vozovku 

a chodník a nejvzdálenější místo leží 500 m od hranice obytné zóny 

(doporučení - max. 300 m). Vjezd je osazen krátkým zpomalovacím prahem 

a dále se v této oblasti nachází ještě další dva prahy. Jedná se o typický 

příklad, jak by obytná zóna vypadat neměla, kdy jediným zklidňovacím 

opatřením při její realizaci je SDZ IP26a/b. 

 

Obr. 101 Parkování v blízkosti křižovatky 

a přechodu pro chdce  

 

Obr. 102 Začátek obytné zóny 
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Obr. 103 Parkování ve dvou řadách ul. Malešovská 

 

Obr. 104 Ulice Žehušická/Žlebská 

 

Doprava v klidu je v této oblasti stěžejní složkou dopravy. Je vhodné pomocí 

organizačních, případně stavebních opatření uspořádat parkování mimo klasická 

parkoviště s ohledem na ostatní druhy dopravy (zejména pěší). Jedná se zejména o ulice 

Malešovská a Měšínská. Pokud by úpravami došlo k mírnému poklesu parkovacích kapacit, 

alternativu nabízí rozsáhlé parkovací plochy v ulici Žehušická/Žlebská. 

Obecně lze říci, že jakákoliv úprava komunikací spojená s úpravou šířky komunikace, 

nebo stavební organizací parkování by byla, s přihlédnutím ke stávajícímu stavu komunikací, 

poměrně náročná a situace to nezbytně nevyžaduje. Je ale vhodné řešit situaci 

v křižovatkách a pomocí například méně nákladných opatření (přechodné obruby, nebo 

vysazené plochy) zamezit parkování v jejich bezprostřední blízkosti. Další možností může 

být organizace parkování vyznačením podélných stání na komunikaci pomocí VDZ a také 

realizace zklidňovacích opatření formou např. zpomalovacích polštářů nebo malých 

kruhových polštářů (zejména v ulici Žehušická/Žlebská). Doporučuje se ponechat přechody 

pro chodce pouze u křižovatek s ulicí Rohožnická a ostatní zrušit. Pokud by se přistoupilo 

k zachování přechodů je nutné je upravit (zejména nevhodná délka), ev. přestavit 

na zvýšené přechody a rovněž zamezit parkování v jejich těsné blízkosti. Pokud nedojde 

k přestavbě komunikací uvnitř současné obytné zóny, je nutné odstranit SDZ IP26a/b 

a obytnou zónu zrušit. 

Navrhuje se v rámci realizace zóny 30 odstranění SDZ (zejména upravující přednost). 

Všechny vjezdy do oblasti budou osazeny SDZ IP25a/b. Navrhovaný stav uspořádání oblasti 

je v příloze 6.6.B. 
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6.7 Severovýchodní oblast 

Tato kapitola se zabývá oblastí ohraničenou ulicemi Novosibřinská na jižní straně 

a Staroklánovická na západní straně. Tato oblast se vyznačuje pravidelným uspořádáním 

ulic. Komunikační kostru tvoří ulice Soběšínská, Sulovická, Svojšická, Valdovská, Velimská 

(přivádějí dopravu na hlavní komunikaci Novosibřinská) a část ulice Hulická (úřad MČ 

a policie ČR)  

Zklidňovací prvky se nacházejí v ulicích Soběšínská, Valdovská a Velimská. 

Konkrétně se jedná o zvýšené křižovatkové plochy a dlouhé zpomalovací prahy. 

Většina komunikací nemá chodník, výjimkou jsou rekonstruované ulice Soběšínská, 

Valdovská, Velimská a krátký úsek ulice Hodkovská. V této části je jako v jediné 

jednosměrné ulici na území MČ povolen vjezd cyklistů v protisměru. Zbylá část ulice 

Hodkovská je ve velmi špatném stavu. Většina ostatních ulic sice nemá trvalý povrch, 

případně povrch není v ideálním stavu, ale obecně situace není nijak zásadně 

problematická. Zásadními nedostatky při realizaci zóny 30 jsou:  

 SDZ B20a (20, km/h), A7b a IP2 v místech zklidňovacích opatření 

 havarijní stav ulice Hodkovská   

 organizace jednosměrných ulic - chybí povolení vjezdu cyklistům 

v protisměru 

 hrozba průjezdné dopravy ulicí Hulická (vyhýbání se ulici Novosibřinská) 

Současný stav komunikací (včetně chodníků) je znázorněn v příloze 6.7.A. 

 

Obr. 105 Zvýšená křižovatková plocha 

 

Obr. 106 Rekonstruovaná část ulice Hodkovská 
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Obr. 107 Stav ostatních částí ulice Hodkovská 

 

Obr. 108 Ulice Hulická, u úřadu MČ 

Pravidelné uspořádání větší části uliční sítě vybízí k realizaci jednosměrných ulic. 

Dále je doporučeno komunikace Sulovická a Svojšická realizovat podobně jako paralelní 

ulice Soběšínská, Valdovská a Velimská (zvýšené křižovatkové plochy - spíše ale 

realizace zpomalovacích polštářů). Při nutné rekonstrukci ulici Hodkovská je navrženo 

propojení stávajících zpomalovacích prahů v ulicích Soběšínská a Valdovská 

s navrženými zvýšenými křižovatkovými plochami, případně méně náročná realizace 

polštářů v křižovatkách.  

Dále je možná v ulicích navržených k rekonstrukci realizace šikan, nebo 

zpomalovacích polštářů. Dále by mělo dojít k odstranění SDZ (zakazující vjezd nákladních 

vozidel, upravující rychlost, upozorňující na zpomalovací prahy). U ústí ulic do sběrných 

komunikací jsou navržena místa pro přecházení (kromě ulic Hodkovská, Valská a Všeňská). 

Všechny vjezdy do oblasti budou osazeny SDZ IP25a/b.  

Navrhovaný stav včetně odkazů na vzorová příčná uspořádání komunikací organizaci 

jednosměrných ulic je v příloze 6.7.B. 

6.7.1 Organizace jednosměrných ulic v severovýchodní oblasti 

Návrh organizace jednosměrných ulic je nástrojem zklidnění dopravy a zamezí 

průjezdu vozidel oblastí. Jednosměrné ulice jsou vedeny směrem proti sobě (nebo od sebe) 

do ulic ústících do ulice Novosibřinská. Dalším přínosem, respektive podnětem pro zřízení 

jednosměrných ulic je zlepšení situace ohledně parkování. Je důležité, aby všechny 

jednosměrné komunikace byly průjezdné v obou směrech pro cyklisty a netvořily jim tak 

závleky tras. Šířka ulic vedení cyklistů v protisměru umožňuje. U více zatížených komunikací 

je vhodné vyznačit VDZ jízdní pruh pro cyklisty v protisměru. Zde vyvstává problém 

v nejzápadnějším úseku ulice Hulická. Pokud dojde k realizaci nových parkovacích míst tak, 
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že budou po obou stranách komunikace je téměř nemožné při stávající šířce komunikace 

vést cyklistickou dopravu v protisměru. Doporučuje se prověřit efektivita zřízení nových 

parkovacích stání. Případně je vhodné rozšířit komunikaci, nebo vést cyklisty mimo HDP. 

Konkrétní návrh jednosměrných ulic je v příloze 6.7.B. 
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7 Městská hromadná doprava 

Současný stav obslužnosti MHD (popsaný v kap. 2.3) se jeví jako stabilizovaný 

a vyhovující. Funguje důležité napojení všech částí Újezdu nad Lesy na železniční zastávku 

Praha-Klánovice včetně návaznosti na vlaky ve resp. ze směru Praha. Stěžejními linkami 

jsou autobusové linky č. 163, č. 250 a č. 261, které zajišťují přepravu na metro linek A a B 

(Želivského, Černý Most) a právě na železniční zastávku v Klánovicích. Další linky je svým 

vedením tras vhodně doplňují a zajišťují tak téměř celoplošnou obsluhu řešeného území. 

Dostupnost zastávek MHD je zobrazena pomocí izochron v příloze 7.A. Linka č. 260, která je 

v provozu od konce roku 2011, je důležitá pro obsluhu severozápadní části Újezdu nad Lesy 

(Blatov). Důvodem je problematická dostupnost zastávek Blatov, nebo Hulická 

ze vzdálenějších částí této oblasti. Navíc vznik této linky opět posílil význam železničního 

spojení s centrem Prahy. Ačkoliv její obsazenost není zatím příliš vysoká (s výjimkou ranní 

a odpolední špičky), své opodstatnění její provoz má a pokud by linka byla doplněna o další 

zastávky (velká hustota zastávek je na tomto typu linky žádoucí), její atraktivita a využití 

s největší pravděpodobností vzroste.  

Změna vedení trasy linky č. 109, kdy došlo k jejímu odklonu mimo území Újezdu 

nad Lesy a nahrazení linkou č. 163, byla veřejností často kritizovaná. Podle přepravních 

průzkumů je poměr cestujících pokračujících v Dolní Počernicích dále linkou č. 163 

k cestujícím, kteří přestupují na linku č. 109 přibližně 2:1. Nepotvrdily se tak předpovědi, že 

bude více cestujících v Dolních Počernicích přestupovat na linku č. 109. Navíc tak nyní 

existuje přímé spojení s linkou metra A, stejně jako s obchodním centrem Štěrboholy. 

Po zprovoznění linky č. 261, která poskytuje pravidelné spojení východní poloviny 

Újezdu nad Lesy se žel. zastávkou v Klánovicích s návazností na vlaky směr Praha mohly 

být omezeny spoje na lince č. 250, protože došlo k částečnému přelivu cestujících právě 

na linku č. 261.  

Oblast sídliště Rohožník má výbornou dostupnost MHD v podobě zastávek Sídliště 

Rohožník resp. Rohožnická.  

Stejně tak není nutné přivádět MHD do jižní a severovýchodní oblasti, které mají 

dobrou dostupnost zastávek na ulici Novosibřinská. Výjimkou je nejjižnější část (nová 

zástavba v oblasti ulic Lstibořská a Velebného. Zde by bylo vhodné zvážit a prověřit možnost 

vedení některé linky MHD ulicí Zaříčanská (směr Sibřina), která by zajistila dostupnost těchto 

odlehlých oblastí (navíc je zde počítáno s další výstavbou).  
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Problematická je situace v jihozápadní oblasti. Situaci zlepšuje přítomnost zastávek 

v ulici Staroújezdská, kde linka č. 303 zajišťuje spojení a návaznost na vlaky v zastávce 

Praha-Klánovice. Ale i tyto zastávky jsou z některých částí obtížně dostupné. Řešením by 

mohlo být zavedení podobné linky jako v oblasti Blatova směr Nádraží Klánovice. Otázkou 

je, jak by byla taková linka využívána. Pravděpodobně by ale šlo o linku, která by musela být 

financována z prostředků MČ. Alternativou by mohla být úprava současné linky č. 260 

na linku okružní, která by jednosměrně obsluhovala severozápadní a nově i jihozápadní 

oblast. Toto řešení by ale bylo náročné z hlediska zajištění návaznosti na odjezdy a příjezdy 

vlaků v zastávce Nádraží Klánovice. Nevýhodou by byla také delší cestovní doba při vazbě 

na zastávku v Klánovicích.  

Severozápadní oblast (Blatov) je vhodně obsloužena linkou č. 260, jak je zmíněno 

na začátku této kapitoly. Obslužnost severozápadní a jihozápadní oblasti se také zlepší 

po dokončení zastávek Plhovská a Polesná v ulici Starokolínská. Více k těmto novým 

zastávkám v kap. 2.7.3.  

Návrhem je: 

 realizace nových zastávek v ulici Zaříčanská 

 realizace nových zastávek v jihozápadní oblasti  

 realizace nových zastávek v severozápadní oblasti 

 vedení nové linky ulicí Zaříčanská (vazba na sousední obec Sibřina)  

 vedení nové linky jihozápadní obytnou oblastí s vazbou na vlaky linky S1 

(S7). 

Navrhovaný stav rozmístění zastávek a vedení nových linek je zobrazen 

v příloze 7.B. 
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8 Bezbariérovost 

Důležitým faktorem pro posuzování pěších tras je jejich bezbariérovost. Tento pojem 

představuje možnost používání tras tělesně i zrakově postiženými, ale také například lidmi 

s kočárkem, nebo vedoucími jízdní kolo. 

Dobré řešení přístupnosti vychází především z pochopení potřeb cílových skupin, 

proto je potřeba specifikovat zvláštnosti pohybu osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace na pozemních komunikacích. 

Mezi osoby s omezenou schopností pohybu řadíme nejenom osoby zdravotně 

postižené (osoby na vozíku pro invalidy, osoby používající berle, atd.), ale i osoby 

pokročilého věku, děti, těhotné ženy, osoby s dětskými kočárky, v dopravních terminálech 

jsou to rovněž osoby se zavazadly, v nákupních centrech osoby s nákupními vozíky. Pro tuto 

skupinu tvoří bariéry hlavně výškové rozdíly (schody, obrubníky). Další bariérou může být 

nedostatečná šířka komunikace, nevhodně řešený detail (např. umístění sloupu veřejného 

osvětlení, který může znemožnit průjezd vozíku či kočárku), příliš strmý sklon rampy (hrozí 

pád osoby nebo převržení vozíku), nevhodný povrch komunikace, atd.  

Bezbariérové řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu, ve svém 

zjednodušení, spočívá v návrhu dostatečně široké trasy za použití ramp s dodržením max. 

sklonu 8,33% a výškovým rozdílem pochozích ploch max. 0,02 m. 

Mezi osoby s omezenou schopností orientace patří osoby se zbytky zraku a osoby 

nevidomé, osoby neslyšící a hluchoslepé, dále také osoby pokročilého věku, děti a případně 

osoby s mentálním postižením. Problematika osob se sluchovým postižením se řeší 

podrobněji například v oblasti hromadné dopravy. Při navrhování pozemních komunikací je 

nejdůležitější respektovat potřeby osob se zrakovým postižením. V projektových 

dokumentacích bývají nejčastěji chyby právě v úpravách pro zrakově postižené. Nevidomí 

a slabozrací používají k bezpečnému pohybu v exteriéru zejména sluch a hmat. Chybná 

řešení jim tak ztěžují samotný pohyb a také mohou ohrozit jejich bezpečnost. 

Z hlediska přístupnosti pro potřeby této cílové skupiny je nutné zajistit dostatek 

hmatných orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podle vodící linie. 

Přirozenou vodící linií mohou být například stěny budov, zídky, podezdívky plotů, nebo 

obrubníky u travnatých ploch (výška min. 0,06 m). Vodící linií nesmí být nikdy obrubník 

u vozovky. Při přerušení vodící linie v délce více než 8 m musí být zřízena umělá vodící 

linie. Na vodící linie navazují signální pásy, zvláštní forma umělé vodící linie, upozorňující 

na změny směru k orientačně důležitému místu. Nebezpečné nebo nepřístupné prostory 
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(styk chodníku a jízdního pruhu s obrubníkem nižším než 0,08 m - přechody pro chodce, 

místa pro přecházení, vjezdy vedené přes chodník) musí být označeny varovným pásem. 

Ten je speciální formou umělé vodící linie a je vytvořen z přesně definované a barevně 

kontrastní dlažby s výstupky. [10] 

8.1 Základní parametry přístupnosti pro dopravní stavby 

Šířka komunikace pro pěší musí být minimálně 1,5 m. Pokud šířku komunikace 

nelze při rekonstrukci nebo stavbě nové komunikace dodržet ze závažných stavebně 

technických důvodů, je nutné postupovat v souladu s ČSN 736110, odůvodnit skutečnost 

a následně požádat o vyjádření stavební úřad a PČR. 

Podélný sklon komunikace pro pěší musí být maximálně 8,33% (1:12). Pokud tato 

podmínka není splněna, jedná se o bariérovou trasu a je nezbytné navrhnout jiný podélný 

profil, nebo zajistit obchozí bezbariérovou trasu. Pokud je podélný sklon větší než 5%, zřizují 

se po 200 m odpočívadla. 

Příčný sklon komunikace pro pěší musí být maximálně 2%. Je nutné si uvědomit, že 

kombinace maximálního podélného a příčného sklonu je pro osoby na vozíku za mokra nebo 

v zimních měsících problematická. Nedoporučuje se tak kombinace maximálních hodnot 

sklonů. 

Existence vodící linie v celé délce chodníku, přirozené nebo umělé. Zejména jde 

o dodržení minimální výšky zahradního obrubníku nad povrchem chodníku - 0,06 m. Mimo 

zastavěné území může výjimečně tvořit tuto linii samotný okraj komunikace bez obrubníku 

směrem k vegetaci. 

Signální pás musí mít šířku 0,8 m - 1,0 m a výrazně odlišenou strukturu a charakter 

povrchu odlišující se od okolí. Délka jeho směrového vedení musí být min. 1,5 m (lze snížit 

na 1,0 m). Změny směrového vedení by měly být zřizovány přednostně v pravém úhlu. Dále 

musí být signální pás vnímatelný slepeckou holí a nášlapem při dodržení barevného 

kontrastu vůči okolí. Musí být ukončen u vodící linie. Signální pás určuje směr přecházení 

(přechod pro chodce, žel. přejezd, atd.). V místě, kde se stýkají dvě trasy signálních pásů, 

musí být signální pásy přerušeny v délce odpovídající jejich šířce. 

Varovný pás musí mít šířku 0,4 m a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu 

a charakter povrchu odlišující se od okolí, musí být vnímatelný holí a nášlapem. Varovný pás 

musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 0,8 m. 
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Umělou vodící linii tvoří podélné drážky a její šířka v interiéru je min. 0,3 m 

a v exteriéru min. 0,4 m. Změny směru a odbočky se zřizují jen v nezbytné míře 

a přednostně v pravém úhlu. 

Vodící pás přechodu je zvláštní forma umělé vodící linie, která slouží k orientaci 

osob se zrakovým postižením při přecházení. Musí mít šířku 0,55 m a skládá se z 2 x 3, 

nebo 2 x 2 pásků. Navazuje na signální pás na chodníku a zřizuje se, pokud je trasa 

přecházení delší než 8 m, pokud je vedena v šikmém směru anebo v oblouku s poloměrem 

menším než 12 m.   

Hmatný pás je zvláštní forma varovného pásu ohraničující místo, které na stezce pro 

chodce a cyklisty určuje rozhraní mezi prostorem pro chodce a cyklisty (případně in-line 

bruslaře). Jeho šířka musí být 0,3 až 0,4 m a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu 

a charakter povrchu odlišující se od okolí, musí být vnímatelný holí a nášlapem. Hmatný pás 

musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 0,8 m. 

Typová schémata konkrétních bezbariérových opatření jsou v přílohách 8.A - 8.D.  

8.2 Situace v Újezdu nad Lesy 

Na území Újezdu nad Lesy je možné najít jednotlivé prvky pro bezbariérové užívání 

komunikací. Stav infrastruktury je podobný jako u prvků cyklistické dopravy. Jsou realizovány 

spíše jednotlivé segmenty, nikoliv celé úseky nebo trasy. Tento stav je podobný i v jiných 

částech ČR a vyplývá ze skutečnosti, že se na bezbariérovost tras začalo při stavbách 

a úpravách dopravní infrastruktury dbát až v posledních letech. Proto se tyto prvky často 

realizují v izolovaných částech (např. rekonstrukce, nebo zřízení nového přechodu, 

rekonstrukce chodníku, atd.). Navíc v drtivé většině případů nejsou bezbariérová řešení 

provedená správně. Jedná se o větší či menší nedostatky v provedení jednotlivých prvků. 

Výhledově je vhodné zajistit liniově bezbariérovost hlavních pěších tras. Návrh vedení 

základních nejdůležitějších bezbariérových tras v Újezdu nad Lesy je v příloze 8.E. 
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8.2.1 Příklady správně provedených bezbariérových úprav 

 

Obr. 109 Příklady správně provedených bezbariérových úprav 
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8.2.2 Nejčastější nedostatky z hlediska bezbariérovosti 
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Obr. 110 Nejčastější nedostatky z hlediska bezbariérovosti 
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9 Navigační systém 

Účelem navigačního systému města, v tomto případě městské části, je přivedení 

účastníků provozu (zejména neznalých místních poměrů) k požadovaným cílům v daném 

území. Kvalitní navigační systém musí splňovat tři základní kritéria - viditelnost 

(rozpoznatelnost), jednoduchost a zapamatovatelnost.  

Systém je navržen tak, že navádění je prováděno na všech komunikací vstupujících 

do MČ Újezd nad Lesy (ulice Starokolínská, Novosibřinská, Staroklánovická, Staroújezdská, 

Zaříčanská a Rohožnická), pomocí informativního SDZ IS 24c "Komunální cíl" (přímý směr) 

a IS24b "Kulturní nebo turistický cíl" (změna směru). Směr k daným objektům je značen 

v důležitých uzlech a samozřejmě také při nutnosti odbočení z hlavní komunikace. 

Nejvýznamnější cíle jsou značeny již od okraje MČ. 

V rámci MČ Újezd nad Lesy byly vybrány následující cíle: 

 Úřad MČ Praha 21 (značeno již od vjezdů na území MČ) 

 ZŠ Újezd nad Lesy (značeno již od vjezdů na území MČ) 

 Nádraží Klánovice (značeno již od vjezdů na území MČ) 

 Polyfunkční dům (značeno již od vjezdů na území MČ) 

 Fotbalové hřiště (značeno již od vjezdů na území MČ) 

 Zdravotní středisko (značeno již od vjezdů na území MČ) 

 Pošta 

 Policie ČR 

 Městská policie 

 Tenisové kurty 

 MŠ Rohožník 

 MŠ Lišická 

 MŠ Polesná 

 MŠ Čentická 

Konkrétní návrh navigačního systému MČ Újezd nad Lesy je zobrazen v příloze 9.A. 

Značky IS 24b je možné nahradit IS 24c. Na následujícím Obr. 111 je ukázka SDZ IS 24c 

a IS 24b. 
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Obr. 111 Ukázka značení navigačního systému 
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10 Závěr 

Cílem práce bylo zpracování generelu dopravy pro městskou část Újezd nad Lesy. 

Byl vytvořen koncepční dokument, který zohledňuje současný stav dopravy v daném 

území, širší dopravní vztahy a plánovaný rozvoj území.  

V rámci zjišťování současného stavu dopravy byl kromě mnoha terénních průzkumů 

proveden také rozsáhlý dopravní průzkum se zaměřením na směrovost a intenzitu 

dopravy. Ačkoliv byla situace ovlivněna rekonstrukcí kanalizační sítě, která trvala bezmála 

dva roky a nebylo možné se jí při realizaci průzkumu vyhnout, podařilo se zjištěné dopravně-

inženýrské charakteristiky po podrobné analýze a přepočítat na běžný stav. 

Na základě databáze PČR byly vyhodnoceny dopravních nehody v letech  

2007 - 2012. Byla provedena analýza vývoje absolutního počtu nehod včetně zohlednění 

těch s následky na zdraví osob. Na vybraných místech byla také sledována relativní 

nehodovost a porovnána s hodnotami na jiných místech v Praze. Zvláštní pozornost byla 

věnována určitým typům nehod. 

Území Újezdu nad Lesy bylo pro účely této práce přirozeně rozděleno na čtyři 

základní sběrné komunikace a pět obytných oblastí. Tyto jednotlivé části byly postupně 

analyzovány a byla zde navrhována organizace utvářející jednotný princip řešení s důrazem 

na zklidňování a bezpečnost dopravy. V rámci jednotlivých částí byla také vytipována 

a popsána z hlediska dopravy problémová místa a byla navržena jejich řešení, která jsou 

zobrazena v přílohách. 

Jednou ze základních myšlenek je aplikovat princip fungující v mnoha evropských 

městech a obcích. Jedná se o to, že rychlost 50 km/h je povolena pouze na hlavních 

místních komunikacích s dopravní funkcí a na všech obslužných komunikacích je 

aplikován nějaký druh celoplošného zklidnění, v tomto případě zklidnění ve formě zón 30. 

V zónách 30 je společným jmenovatelem navržených úprav odstranění svislého dopravního 

značení (kromě nezbytně nutného), zavedení přednosti na křižovatkách zprava a realizace 

zklidňovacích opatření. 

Největší koncentrace problémových míst je na nejzatíženější komunikaci I/12. 

Jedná se například o oba vjezdy do zastavěného území městské části, nebo některé 

křižovatky. Dále byly vybrány a navrženy k úpravě místa jako například okolí základní školy 

v ulici Polesná, prostor před budovou pošty nebo další křižovatky na sběrných komunikacích. 

U návrhu řešení vybraných problémových míst je vždy na konci kapitoly shrnutí jednotlivých 

opatření se zohledněním priority a náročnosti realizace.  
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Jedna z kapitol je věnována Městské hromadné dopravě. Bylo navrženo několik 

změn v jinak dobře fungujícím systému hromadné dopravy. Tyto změny se týkají zejména 

zajištění lepší dostupnosti zastávek. 

Dále jsou shrnuty základní principy bezbariérovosti dopravních staveb. Je 

zhodnocena současná situace pro bezbariérové užívání komunikací v řešeném území a také 

je navržena základní síť tras, které by měly být výhradně bezbariérové. V případě 

bezbariérových úprav je možné podat žádost o finanční dotaci na SFDI v rámci 

poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti 

dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Poslední kapitola se zabývá návrhem navigačního systému městské části. Ten 

spočívá v umístění značek (IS24b, IS24c) v důležitých uzlech pro směrování k zájmovým 

cílům na území Újezdu nad Lesy. 

Cyklistická doprava a její koncepce je podrobně řešena v cyklogenerelu, který není 

součástí této práce, ale byl vytvořen v koordinaci s tímto generelem dopravy, tak aby si 

jednotlivá řešení a návrhy odpovídaly a navazovaly na sebe. 

Všechny navržené změny by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti všech 

druhů dopravy a také ke zklidnění dopravy v městské části Újezd nad Lesy. 
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Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2007/01/01 - 2007/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup

© CDV, v.v.i., Ředitelství služby dopravní policie PP ČR Naposledy vytištěno 27.04.2013 11:39:53
Strana 1

JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 143

Počet nehod s následky na zdraví 12

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 1

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 4

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 11

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

havárie 2

jiný druh nehody 1

srážka s chodcem 3

srážka s domácím zvířetem 1

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 101

srážka s lesní zvěří 5

srážka s pevnou překážkou 20

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 10



 

 

 
 

 

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

lesní zvěří, domácím zvířectvem 6

řidičem motorového vozidla 137

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

malý motocykl (do 50 ccm) 1

motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) 2

nákladní automobil s návěsem 6

nákladní automobil s přívěsem 3

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 13

nezjištěno, řidič ujel 7

osobní automobil bez přívěsu 111

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 21

Počet nehod v úterý 26

Počet nehod ve středu 25

Počet nehod ve čtvrtek 22

Počet nehod v pátek 18

Počet nehod v sobotu 18

Počet nehod v neděli 13

Statistika nehod podle jednotlivých komunikací

Počet nehod na silnici č.12 1



Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2008/01/01 - 2008/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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Strana 1

JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 158

Počet nehod s následky na zdraví 11

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 2

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 9

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

havárie 5

jiný druh nehody 4

srážka s chodcem 2

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 108

srážka s lesní zvěří 3

srážka s pevnou překážkou 10

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 26



 

 
 

 

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

lesní zvěří, domácím zvířectvem 3

řidičem motorového vozidla 152

řidičem nemotorového vozidla 1

technickou závadou vozidla 1

závadou komunikace 1

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

autobus 3

jiné motorové vozidlo (zemědělské, stavební atd.) 1

jízdní kolo 1

motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) 2

nákladní automobil s návěsem 8

nákladní automobil s přívěsem 1

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 18

nezjištěno, řidič ujel 11

osobní automobil bez přívěsu 110

osobní automobil s přívěsem 3

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 24

Počet nehod v úterý 20

Počet nehod ve středu 23

Počet nehod ve čtvrtek 22

Počet nehod v pátek 32

Počet nehod v sobotu 19

Počet nehod v neděli 18



Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2009/01/01 - 2009/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 64

Počet nehod s následky na zdraví 13

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 0

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 13

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

havárie 4

jiný druh nehody 2

srážka s chodcem 3

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 39

srážka s lesní zvěří 3

srážka s pevnou překážkou 9

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 4



 

 
 

 

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

chodcem 2

lesní zvěří, domácím zvířectvem 3

řidičem motorového vozidla 58

technickou závadou vozidla 1

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) 1

nákladní automobil s návěsem 4

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 8

nezjištěno, řidič ujel 6

osobní automobil bez přívěsu 44

osobní automobil s přívěsem 1

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 12

Počet nehod v úterý 9

Počet nehod ve středu 10

Počet nehod ve čtvrtek 11

Počet nehod v pátek 10

Počet nehod v sobotu 11

Počet nehod v neděli 1



Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2010/01/01 - 2010/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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Strana 1

JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 82

Počet nehod s následky na zdraví 10

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 2

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 12

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

havárie 2

jiný druh nehody 2

srážka s chodcem 1

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 52

srážka s lesní zvěří 3

srážka s pevnou překážkou 9

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 13



 

 
 

 

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

jiné zavinění 1

lesní zvěří, domácím zvířectvem 3

řidičem motorového vozidla 77

řidičem nemotorového vozidla 1

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

jízdní kolo 1

motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) 1

nákladní automobil s návěsem 5

nákladní automobil s přívěsem 1

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 10

nezjištěno, řidič ujel 13

osobní automobil bez přívěsu 49

osobní automobil s přívěsem 2

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 10

Počet nehod v úterý 10

Počet nehod ve středu 16

Počet nehod ve čtvrtek 16

Počet nehod v pátek 9

Počet nehod v sobotu 13

Počet nehod v neděli 8



Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2011/01/01 - 2011/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 77

Počet nehod s následky na zdraví 10

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 2

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 13

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

havárie 3

jiný druh nehody 4

srážka s chodcem 2

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 46

srážka s lesní zvěří 2

srážka s pevnou překážkou 10

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 10
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Úloha: Dopravní nehody
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JDVM 2013

Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

lesní zvěří, domácím zvířectvem 2

řidičem motorového vozidla 73

závadou komunikace 2

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

autobus 2

motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) 3

nákladní automobil s návěsem 2

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 6

nezjištěno, řidič ujel 13

osobní automobil bez přívěsu 50

osobní automobil s přívěsem 1

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 13

Počet nehod v úterý 14

Počet nehod ve středu 9

Počet nehod ve čtvrtek 19

Počet nehod v pátek 7

Počet nehod v sobotu 14

Počet nehod v neděli 1



Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2012/01/01 - 2012/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 124

Počet nehod s následky na zdraví 10

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 1

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 3

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 8

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

jiný druh nehody 6

srážka s chodcem 2

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 80

srážka s lesní zvěří 3

srážka s pevnou překážkou 17

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 16
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Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

lesní zvěří, domácím zvířectvem 3

řidičem motorového vozidla 116

řidičem nemotorového vozidla 1

technickou závadou vozidla 3

závadou komunikace 1

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

autobus 4

jízdní kolo 1

nákladní automobil s přívěsem 1

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 10

nezjištěno, řidič ujel 15

osobní automobil bez přívěsu 91

osobní automobil s přívěsem 2

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 19

Počet nehod v úterý 21

Počet nehod ve středu 23

Počet nehod ve čtvrtek 15

Počet nehod v pátek 19

Počet nehod v sobotu 17

Počet nehod v neděli 10

















































Průměrná cena jedné SDZ IP25 (1 000 x 1 500 mm) na dvou sloupcích je 7 000 kč včetně sloupků, patek a montáže.

Severozápadní oblast 6 84 000 12 168 000 18 252 000

Jihozápadní oblast 14 196 000 6 84 000 20 280 000

Jižní oblast 26 364 000 7 98 000 33 462 000

Jihovýchodní oblast 4 56 000 0 0 4 56 000

Severovýchodní oblast 11 154 000 0 0 11 154 000

Celkem 61 854 000 25 350 000 86 1 204 000

Alernativou může být osazení menšího typu značky (750 x 1 000 mm) na jednom sloupku - průměrná cena jedné značky 5 500 včetně sloupku, patky a montáže. 

Severozápadní oblast 6 66 000 12 132 000 18 198 000

Jihozápadní oblast 14 154 000 6 66 000 20 220 000

Jižní oblast 26 286 000 7 77 000 33 363 000

Jihovýchodní oblast 4 44 000 0 0 4 44 000

Severovýchodní oblast 11 121 000 0 0 11 121 000

Celkem 61 671 000 25 275 000 86 946 000

Kč celkem

Přibližná kalkulace 

osazení zón 30 SDZ 

IP 25 a/b

Počet párů 

IP25 na 

vjezdech 

do zóny 30

Počet 

párů IP25 

na 

hranicích 

s OZ

Počet 

párů IP25 

celkem

7 000 Kč7 000 Kč

Kč při 

ceně 

jedné SDZ

Kč při 

ceně 

jedné SDZ

Počet 

párů IP25 

celkem

Kč celkem

5 500 Kč 5 500 Kč

Přibližná kalkulace 

osazení zón 30 SDZ 

IP 25 a/b

Počet párů 

IP25 na 

vjezdech 

do zóny 30

Kč při 

ceně 

jedné SDZ

Počet 

párů IP25 

na 

hranicích 

s OZ

Kč při 

ceně 

jedné SDZ



Další alternativou může být případně osazení páru značek menšího typu (750 x 1 000 mm) na jednom sloupku z obou stran (tak, že IP25b by bylo 

na levé straně komunikace) - průměrná cena jedné značky 4 500 včetně sloupku, patky a montáže.

Severozápadní oblast 6 54 000 12 108 000 18 162 000

Jihozápadní oblast 14 126 000 6 54 000 20 180 000

Jižní oblast 26 234 000 7 63 000 33 297 000

Jihovýchodní oblast 4 36 000 0 0 4 36 000

Severovýchodní oblast 11 99 000 0 0 11 99 000

Celkem 61 549 000 25 225 000 86 774 000

Počet párů 

IP25 na 

vjezdech 

do zóny 30

Přibližná kalkulace 

osazení zón 30 SDZ 

IP 25 a/b 4 500 Kč4 500 Kč

Kč celkemPočet 

párů IP25 

celkem

Kč při 

ceně 

jedné SDZ

Počet 

párů IP25 

na 

hranicích 

s OZ

Kč při 

ceně 

jedné SDZ
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Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2007/01/01 - 2007/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 143

Počet nehod s následky na zdraví 12

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 1

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 4

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 11

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

havárie 2

jiný druh nehody 1

srážka s chodcem 3

srážka s domácím zvířetem 1

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 101

srážka s lesní zvěří 5

srážka s pevnou překážkou 20

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 10



 

 

 
 

 

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

lesní zvěří, domácím zvířectvem 6

řidičem motorového vozidla 137

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

malý motocykl (do 50 ccm) 1

motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) 2

nákladní automobil s návěsem 6

nákladní automobil s přívěsem 3

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 13

nezjištěno, řidič ujel 7

osobní automobil bez přívěsu 111

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 21

Počet nehod v úterý 26

Počet nehod ve středu 25

Počet nehod ve čtvrtek 22

Počet nehod v pátek 18

Počet nehod v sobotu 18

Počet nehod v neděli 13

Statistika nehod podle jednotlivých komunikací

Počet nehod na silnici č.12 1



Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2008/01/01 - 2008/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 158

Počet nehod s následky na zdraví 11

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 2

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 9

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

havárie 5

jiný druh nehody 4

srážka s chodcem 2

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 108

srážka s lesní zvěří 3

srážka s pevnou překážkou 10

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 26



 

 
 

 

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

lesní zvěří, domácím zvířectvem 3

řidičem motorového vozidla 152

řidičem nemotorového vozidla 1

technickou závadou vozidla 1

závadou komunikace 1

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

autobus 3

jiné motorové vozidlo (zemědělské, stavební atd.) 1

jízdní kolo 1

motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) 2

nákladní automobil s návěsem 8

nákladní automobil s přívěsem 1

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 18

nezjištěno, řidič ujel 11

osobní automobil bez přívěsu 110

osobní automobil s přívěsem 3

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 24

Počet nehod v úterý 20

Počet nehod ve středu 23

Počet nehod ve čtvrtek 22

Počet nehod v pátek 32

Počet nehod v sobotu 19

Počet nehod v neděli 18



Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2009/01/01 - 2009/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 64

Počet nehod s následky na zdraví 13

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 0

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 13

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

havárie 4

jiný druh nehody 2

srážka s chodcem 3

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 39

srážka s lesní zvěří 3

srážka s pevnou překážkou 9

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 4



 

 
 

 

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody
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Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

chodcem 2

lesní zvěří, domácím zvířectvem 3

řidičem motorového vozidla 58

technickou závadou vozidla 1

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) 1

nákladní automobil s návěsem 4

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 8

nezjištěno, řidič ujel 6

osobní automobil bez přívěsu 44

osobní automobil s přívěsem 1

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 12

Počet nehod v úterý 9

Počet nehod ve středu 10

Počet nehod ve čtvrtek 11

Počet nehod v pátek 10

Počet nehod v sobotu 11

Počet nehod v neděli 1



Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2010/01/01 - 2010/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 82

Počet nehod s následky na zdraví 10

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 2

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 12

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

havárie 2

jiný druh nehody 2

srážka s chodcem 1

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 52

srážka s lesní zvěří 3

srážka s pevnou překážkou 9

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 13



 

 
 

 

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody
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Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

jiné zavinění 1

lesní zvěří, domácím zvířectvem 3

řidičem motorového vozidla 77

řidičem nemotorového vozidla 1

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

jízdní kolo 1

motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) 1

nákladní automobil s návěsem 5

nákladní automobil s přívěsem 1

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 10

nezjištěno, řidič ujel 13

osobní automobil bez přívěsu 49

osobní automobil s přívěsem 2

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 10

Počet nehod v úterý 10

Počet nehod ve středu 16

Počet nehod ve čtvrtek 16

Počet nehod v pátek 9

Počet nehod v sobotu 13

Počet nehod v neděli 8



Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2011/01/01 - 2011/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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JDVM 2013

Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 77

Počet nehod s následky na zdraví 10

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 0

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 2

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 13

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

havárie 3

jiný druh nehody 4

srážka s chodcem 2

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 46

srážka s lesní zvěří 2

srážka s pevnou překážkou 10

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 10
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Úloha: Dopravní nehody
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Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

lesní zvěří, domácím zvířectvem 2

řidičem motorového vozidla 73

závadou komunikace 2

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

autobus 2

motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.) 3

nákladní automobil s návěsem 2

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 6

nezjištěno, řidič ujel 13

osobní automobil bez přívěsu 50

osobní automobil s přívěsem 1

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 13

Počet nehod v úterý 14

Počet nehod ve středu 9

Počet nehod ve čtvrtek 19

Počet nehod v pátek 7

Počet nehod v sobotu 14

Počet nehod v neděli 1



Celkový přehled nehod v silničním provozu
v obvodu vybraného správního území

Období: 2012/01/01 - 2012/12/31
Území: katastrální území Újezd nad Lesy (Hlavní město Praha)

Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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Všeobecný statistický přehled o nehodách

Počet nehod celkem 124

Počet nehod s následky na zdraví 10

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 1

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 3

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 8

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0

Statistika nehod podle druhu

jiný druh nehody 6

srážka s chodcem 2

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 80

srážka s lesní zvěří 3

srážka s pevnou překážkou 17

srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 16
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Úloha: Dopravní nehody

Informativní tiskový výstup
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Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody

lesní zvěří, domácím zvířectvem 3

řidičem motorového vozidla 116

řidičem nemotorového vozidla 1

technickou závadou vozidla 3

závadou komunikace 1

Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody

autobus 4

jízdní kolo 1

nákladní automobil s přívěsem 1

nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.) 10

nezjištěno, řidič ujel 15

osobní automobil bez přívěsu 91

osobní automobil s přívěsem 2

Statistika nehod podle jednotlivých dnů v týdnu

Počet nehod v pondělí 19

Počet nehod v úterý 21

Počet nehod ve středu 23

Počet nehod ve čtvrtek 15

Počet nehod v pátek 19

Počet nehod v sobotu 17

Počet nehod v neděli 10

















































Průměrná cena jedné SDZ IP25 (1 000 x 1 500 mm) na dvou sloupcích je 7 000 kč včetně sloupků, patek a montáže.

Severozápadní oblast 6 84 000 12 168 000 18 252 000

Jihozápadní oblast 14 196 000 6 84 000 20 280 000

Jižní oblast 26 364 000 7 98 000 33 462 000

Jihovýchodní oblast 4 56 000 0 0 4 56 000

Severovýchodní oblast 11 154 000 0 0 11 154 000

Celkem 61 854 000 25 350 000 86 1 204 000

Alernativou může být osazení menšího typu značky (750 x 1 000 mm) na jednom sloupku - průměrná cena jedné značky 5 500 včetně sloupku, patky a montáže. 

Severozápadní oblast 6 66 000 12 132 000 18 198 000

Jihozápadní oblast 14 154 000 6 66 000 20 220 000

Jižní oblast 26 286 000 7 77 000 33 363 000

Jihovýchodní oblast 4 44 000 0 0 4 44 000

Severovýchodní oblast 11 121 000 0 0 11 121 000

Celkem 61 671 000 25 275 000 86 946 000

Kč celkem

Přibližná kalkulace 

osazení zón 30 SDZ 

IP 25 a/b

Počet párů 

IP25 na 

vjezdech 

do zóny 30

Počet 

párů IP25 

na 

hranicích 

s OZ

Počet 

párů IP25 

celkem

7 000 Kč7 000 Kč

Kč při 

ceně 

jedné SDZ

Kč při 

ceně 

jedné SDZ

Počet 

párů IP25 

celkem

Kč celkem

5 500 Kč 5 500 Kč

Přibližná kalkulace 

osazení zón 30 SDZ 

IP 25 a/b

Počet párů 

IP25 na 

vjezdech 

do zóny 30

Kč při 

ceně 

jedné SDZ

Počet 

párů IP25 

na 

hranicích 

s OZ

Kč při 

ceně 

jedné SDZ



Další alternativou může být případně osazení páru značek menšího typu (750 x 1 000 mm) na jednom sloupku z obou stran (tak, že IP25b by bylo 

na levé straně komunikace) - průměrná cena jedné značky 4 500 včetně sloupku, patky a montáže.

Severozápadní oblast 6 54 000 12 108 000 18 162 000

Jihozápadní oblast 14 126 000 6 54 000 20 180 000

Jižní oblast 26 234 000 7 63 000 33 297 000

Jihovýchodní oblast 4 36 000 0 0 4 36 000

Severovýchodní oblast 11 99 000 0 0 11 99 000

Celkem 61 549 000 25 225 000 86 774 000

Počet párů 

IP25 na 

vjezdech 

do zóny 30

Přibližná kalkulace 

osazení zón 30 SDZ 

IP 25 a/b 4 500 Kč4 500 Kč

Kč celkemPočet 

párů IP25 

celkem

Kč při 

ceně 

jedné SDZ

Počet 

párů IP25 

na 

hranicích 

s OZ

Kč při 

ceně 

jedné SDZ
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NÁZVOSLOVÍ 
 

• Veřejný prostor  je nezastavěné místo, které je volně (bezplatně) přístupné všem lidem 
k veřejnému používání. Odehrávají se v něm společenské aktivity, plní zpravidla funkci 
dopravní i pobytovou. 

 
• Veřejné prostranství  je zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, park a veřejná 

zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení (výjimečně s časovým 
omezením). 

 
• Pobytová funkce ve řejného prostoru  zahrnuje především společenské aktivity sloužící 

k setkávání a komunikaci lidí, případně jejich odpočinku a volnočasovým či pracovním 
činnostem ve veřejném prostoru. 

 
• Dopravní funkce ve řejného prostoru  zahrnuje především přepravu osob a zboží a s ní 

spojené činnosti a opatření, jejich forma velmi závisí na intenzitě a skladbě jednotlivých druhů 
dopravy v daném místě.  

 
• Sdílený prostor  je vhodné uspořádání veřejného prostoru, ve kterém je primárním cílem 

dosažení dobrovolné změny chování všech účastníků provozu tak, aby byly zrovnoprávněny 
všechny druhy dopravy (nizozemský dopravní inženýr Hans Monderman).  

 
• Extravilán je nezastavěná část obce, resp. nezastavěná část jejího katastrálního území. 
 
• Intravilán  je souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí, popřípadě pro zastavěné plochy 

a plochy určené k zástavbě.   
 
• Vozovka  je část pozemní komunikace určená především pro jízdu vozidel, ohraničená 

zpravidla vodorovnou dopravní značkou „vodicí čára“; kde tato značka vyznačena není, je 
vozovka ohraničena krajnicí anebo jiným optickým nebo stavebním prvkem. 

 
• Hlavní dopravní prostor  (dále také HDP) je část prostoru místní komunikace, u komunikací 

funkčních skupin A, B a C s postranními obrubníky vymezená vnějším okrajem 
bezpečnostního odstupu, u komunikací bez postranních obrubníků vymezená šířkou mezi 
vodicím anebo záchytným bezpečnostním zařízením, u komunikací bez těchto zařízení 
vymezená šířkou koruny komunikace.  

 
• Přidružený prostor  (dále také PP) je část prostoru místní komunikace mezi hlavním 

dopravním prostorem a vnějším okrajem prostoru místní komunikace (uliční čára apod.) Je 
využíván zejména bezmotorovou dopravou, resp. dopravou v klidu (ČSN 73 6110).  

 
• Integra ční opat ření (integrace)  je soubor dopravních opatření, která mají zajistit bezpečný 

společný pohyb s ostatními uživateli pomocí vhodného zvýraznění průjezdu jízdních kol. Mezi 
integrační opatření se počítají např. i cyklopruhy, které přerozdělují společný prostor – 
vozovku. Integrace zajišťuje zpravidla plošnou obsluhu území. 
 

• Segregační opat ření (segregace)  je soubor opatření resp. fyzického uspořádání, který má 
zajistit v co největší míře oddělení provozu od ostatního (např. stezky a pásy pro cyklisty 
v přidruženém prostoru apod.) a který má zajistit vytvoření základní sítě tzv. „chráněných“ 
cest, resp. cyklotras. Segregace má zpravidla význam pro rekreaci, v některých úsecích může 
být doplněna integračními prvky.  

 
• Cyklistická trasa  (nebo též „cyklotrasa“) je směrově značený průjezd územím, který 

usnadňuje cyklistům orientaci, přičemž neurčuje dopravní režim (trasa může být vedena 
jakýmkoliv územím, tj. po všech pozemních komunikacích i mimo ně, kde je provoz cyklistů 
dovolen, resp. kde není zakázán). 
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• Pruh pro cyklisty  (nebo také jízdní pruh pro cyklisty) je skladebná část pozemní komunikace 

určena pro jeden jízdní proud cyklistů jedoucích za sebou. 
 
• Cyklopruh = vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty v HD P je část vozovky určená především 

pro provoz cyklistů a označená dopravní značkou č. IP20 „Vyhrazený jízdní pruh“. 
 
• Pás pro cyklisty  je pozemní komunikace nebo její část, která je složena z více jízdních pruhů 

pro cyklisty. 
 
• Pás / pruh pro chodce  je část pozemní komunikace určená pro pohyb chodců. 
 
• Pás pro chodce a cyklisty  je pozemní komunikace nebo její část určená pro společný pohyb 

chodců a cyklistů. 
 
• Stezka pro cyklisty  je pozemní komunikace nebo její část určená především pro provoz 

cyklistů a vyznačená příslušnou dopravní značkou (č. C 8a „Stezka pro cyklisty“). 
 
• Stezka pro chodce a cyklisty  je pozemní komunikace nebo její část určená pro provoz 

chodců cyklistů a vyznačená příslušnou dopravní značkou: 
◦ v případě společného pásu pro provoz chodců a cyklistů č. C 9a „Stezka pro chodce a 

cyklisty“ (dále uváděno se společným provozem),  
◦ v případě odděleného pruhu/pásu pro chodce a pruhu/pásu pro cyklisty značkou C 10a 

„Stezka pro chodce a cyklisty“ (dále uváděno s odděleným provozem). 
 
• Piktogramový koridor pro cyklisty  (nebo také „cyklopiktokoridor“) vhodně podkresluje 

doporučený bezpečný a plynulý průjezd cyklistů danou komunikací, při zachování 
dostatečných bezpečnostních odstupů. Je vyznačen příslušným vodorovným dopravním 
značením č. V20 „Piktogramový koridor pro cyklisty“, složeným z piktogramu cyklisty a 
směrového znaku. 

 
• Víceúčelový jízdní pruh / ochranný pruh je  jízdní pruh, jehož část oddělená příslušnou 

dopravní značkou podélné čáry přerušované, slouží k užití především cyklistům jedoucím 
v jednom směru a jízdním proudu za sebou a podle okolností i s jinými vozidly. 

 
VYSVĚTLIVKY: 

- provozované:   v současnosti značené cyklotrasy a v provozu 
- připravované:   v současnosti ve fázi projektové přípravy 
- plánované:  nezahájené akce (dosud nebyla projektová příprava zahájena) 
- IAD   individuální automobilová doprava 
- HDP   hlavní dopravní prostor (vozovka) 
- PP   přidružený prostor 
- V14   cyklopruh 
- V 20 cyklopiktokoridor 
- C8   stezka pro cyklisty 
- C9   stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem 
- C10   stezka pro chodce a cyklisty se odděleným provozem 
- C7+E13  stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů 
- TSK   Technická správa komunikací hl. m. Prahy  
- A 1, A 16 (A R / A RR) označení cyklistické trasy celopražského systému I. třídy 
- A 150 (A RRX) označení cyklistické trasy celopražského systému II. třídy 
- A 1501 (A RRXX) označení cyklistické trasy místního systému III. a IV. třídy 
- KCD MHMP  Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu 
- DZ   dopravní značení 
- DÚR   dokumentace k územnímu řízení 
- DSP   dokumentace ke stavebnímu povolení 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
POŘIZOVATEL:   Městská část Praha 21, Úřad městské části 

Staroklánovická 260 
190 16, Praha 9 

 
ZHOTOVITEL:  Ing. Květoslav Syrový 

   Saveljevova 1630/20   
147 00 Praha 4                                                                    

    IČ: 76384110,  
    syrovy.k@gmail.com , tel. 731 701 027 
    č. zak. 003/2013 
 
STUPEŇ PD:   generel 
 
DATUM VYPRACOVÁNÍ: 01-10 / 2013 
 
LOKALITA:   PRAHA – Újezd nad Lesy (kód CUZK: 773778) 
 

 
2. PODKLADY A JEDNÁNÍ 

 

- Orientační průzkumy intenzit cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy (Oživení o.s., 
GFK, vlastní) 

- polohopis a výškopis řešeného území, ortofotomapa, katastr (DKM), územní plán hl. 
m. Prahy (Útvar rozvoje hl. m. Prahy), 

- dostupné intenzity automobilové dopravy a nehodovost (TSK), 
- systém celoměstských cyklistických tras (podklady Komise Rady hl. m. Prahy pro 

cyklistickou dopravu – KCD MHMP), 
- podklady a požadavky zadavatele studie - MČ Praha 21 
- stávající a uvažovaná organizace dopravy v území (ÚPn, část doprava)  
- rozvojové aktivity v území, dostupné připravované záměry, připravovaný generel 

dopravy 
- vlastní foto průzkum území na jízdním kole (pasportizace), měření kontrolních profilů. 
 
V rámci zpracování generelu proběhla interní jednání v období 01/2013 až 06/2013 a 
projednání, včetně projednání a připomínkování v rámci dopravní komise Prahy 21 a 
konzultace na ÚRM a se členy Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu + 
seznámení s obsahem zástupce PČR, kpt. Hovorka (06-10/2013). 
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3. ÚVOD, CÍLE, VÝCHODISKA a NÁPLŇ GENERELU 
 

3.1 Generel cyklistické dopravy má pro území M Č Praha 21 analyzovat stav, definovat 
pot řeby a následn ě navrhnout opat ření vedoucí k zajišt ění bezpečnějšího provozu za 
účasti jízdních kol, resp. cyklist ů.  

3.2 Síť komunikací „p řívětivých provozu cyklist ů“ je hlavním cílem a současně i 
měřitelným indikátorem postupné realizace jednotlivých opatření, které mají ve výsledku 
pomoci zvýšit bezpečnost dopravy v celém řešeném území Prahy 21.  

3.3 Důvodem řešení koncepce cyklistické dopravy je neustále se zvyšující využití jízdního 
kola a to jak pro rekreační tak i dopravní účely. Absence jakýchkoliv opatření pro cyklistickou 
dopravu pak má za následek neudržitelnost bezpečnosti provozu jízdních kol, neboť jsou 
cyklisté mnohdy v podstatě nuceni pohybovat se ke svým cílům nebezpečným způsobem, 
anebo raději jízdní kolo pro tuto cestu nezvolí i přesto, že je to nejvhodnější či nejefektivnější 
řešení. 

3.4 V následujících kapitolách je popsáno chování cyklistů a celoměstsky vzrůstající trend 
používání jízdního kola, které bylo sledováno a vyhodnocováno v minulých letech na území 
ČR i Prahy (viz. kap. Průzkumy a analýzy). 

3.5 Analýza a návrh sleduje nejen vlastní katastr Prahy 21 – Újezd nad lesy, avšak zabývá 
se i širšími vztahy (přesah do sousedních MČ a SČ Kraje). Návrh respektuje celoměstský 
systém cyklistických tras (ÚRM). 

3.6 Současný veřejný prostor řešeného území je (tak jako u dalších částí hlavního města 
Prahy) již pro určité potřeby v podstatě definován a pouze nezastavěná část území dovoluje 
více či méně rozsáhlejší stavební úpravy. Jakékoliv stavební úpravy je třeba koordinovat s 
dalším rozvojem území – proto je generel řešen zejména na úrovni územního plánu 
(koncepce v území). Zkušenosti s dosavadními realizacemi opat ření pro cyklisty však 
nutí zpracovatele již v koncep čním dokumentu prokazovat podrobností realizace 
dopravního zna čení, že je zám ěr nejen reálný, ale také bezpe čný pro všechny 
účastníky provozu.  

3.7 Zastavěnou část území nelze nově definovat, zpravidla lze jen reorganizovat současný 
uliční profil, resp. přerozdělit dopravní či přidružený prostor. Z výše uvedeného vyplývají 
základní okrajové podmínky pro koncepci dopravy, která má počítat nejen s individuální a 
veřejnou dopravou, ale taktéž s dopravou bezmotorovou. Ambicí tohoto dokumentu je 
tedy citliv ě a realisticky (otázky prostorové a finan ční) provedený návrh koncepce na 
přerozdělení dopravního prostoru s ohledem na pot řeby všech druh ů dopravy.  

3.8 Zásadní otázkou při investování do úprav pro cyklistickou dopravu, resp. do infrastruktury 
pro cyklisty, bývají informace o výskytu cyklistů. Obecně se předpokládá, že se cyklisté 
vyskytují v jednom soustředěném profilu a právě tam nebo tam, kde je to možné, pro ně má 
být vytvořeno „bezpečné řešení“. Realita je však taková, že na základě absence 
infrastruktury se cyklisté pohybují dle svých individuálních zkušeností a vybírají si trasu k cíli 
dle okamžitého stavu dopravy, tj. pohybují se v podstatě plošně, takže jejich absence 
soustředěného výskytu v určitém koridoru je pouze zdánlivá. Tento koridor je v městském 
prostředí zpravidla širší, někdy až v řádu kilometrů, což je i případ území v okolí P21. Tento 
léta přetrvávající přístup (zejména vrcholného managementu tj. rozhodčích orgánů 
v rozhodování o investicích do dopravní infrastruktury) má za následek minimální podporu 
rozvoje cyklistické dopravy.  

3.9 Úkolem generelu je navrhnout řešení bezpe čného pohybu obyvatel i návšt ěvníků 
MČ na jízdních kolech, a ť už se pohybují za ú čelem rekreace či dopravy  (řešení včetně 
přístupů k důležitým a navštěvovaným objektům v rámci MČ jako jsou např. budovy úřadů, 
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školy a areály se souvisejícími aktivitami /kroužky, jídelna apod./, kulturní, zdravotnické či 
sportovní zařízení v místě i okolí a další objekty související s občanskou vybaveností). 
Součástí je i návrh revize a dopln ění nových stojan ů pro parkování jízdních kol v četně 
dalších prvk ů cyklistické infrastruktury jako jsou odpo čívadla a infopanely s mapou 
území, které slouží cykloturistice (oddechu či rekreaci).   

3.10 Při zpracování generelu je sledován nejen zájem řešení cyklistické dopravy v rámci 
městské aglomerace, které by umožnilo větší využití tohoto druhu dopravy v rámci města, 
ale i propojení městské zástavby s rekreačně využitelnými lokalitami. Postupováno je dle 
obecných zásad budování zařízení pro cyklisty (v návaznostech na veřejnou dopravu, 
zajištění obsluhy veřejných institucí a dalších propojení zdrojových a cílových oblastí). 
Zájmem zadavatele je navázat na trasování již existujících či připravovaných tzv. páteřních 
tras celopražského významu  tras KČT (klubu českých turistů), zrevidovat je a zajistit 
návaznost na trasy okolních městských částí a Středočeského kraje.   

3.11 Generel řeší cyklistickou dopravu v dlouhodobém výhledu,  takže konkrétní navržená 
opatření bude nutné řešit vždy v kontextu aktuálního stavu dopravy a rozvoje území (stavby 
rychlostních komunikací, úbytek resp. zvýšení intenzit, současná resp. budoucí kolizní místa, 
parkování, jednosměrné komunikace, veřejná doprava apod.).  

3.12 V případě infrastruktury pro cyklisty je třeba počítat s postupnou realizací  - tzn., že  
některá opatření nebudou mít po určitou dobu zřejmé návaznosti či pokračování. Přesto je 
nutné vždy realizovat takové celky, které mají smysl a nebudou vytvářet nebezpečné situace 
(příkladem může být možná objízdná trasa křižovatky Starkokolínská x Staroklánovická na 
celoměstské trase A 50 a to ulicemi Četnická – Polesná – Rápošovská – Domanovická, celé 
řešení je podmíněno realizací cyklopruhu v Četnické, zobousměrnění pro cyklisty ul. 
Rápošovská a drobnými úpravami v signalizaci u školy v ul. Polesná). 

3.13 V kontextu ak čního plánu  je třeba každoroční sestavení priorit a určení k realizaci 
potřebných investic. K tomuto účelu jsou návrhy sestaveny do přehledných tabulek, se 
kterými se dá dále pracovat.  

3.14 Obsahem studie  je textová, tabulková a grafická část, zabývající se urbanisticko-
dopravním rozborem území a ideovým návrhem sítě komunikací pro cyklisty včetně jejich 
zařízení.  

 
 

4. PRŮZKUMY A ANALÝZY 
 
4.1 Analýza dle MHMP (TSK), GfK a Oživení, o.s. - P RAHA 

4.1.1 Současné výsledky průzkumů cyklistické dopravy pro celé území Prahy, které má 
k dispozici TSK hl. m. Prahy, oproti původním z předchozích let dokazují jednoznačně 
rostoucí trend v užívání jízdního kola, a to nejen v oblasti rekreace, ale především v oblasti 
každodenního užívání jízdního kola jako dopravního prostředku. 

4.1.2 Základním výstupem je celkový Modal Split (po díl na p řepravě), ve kterém 
zaujímají nejv ětší podíl ve řejná (35 %), automobilová (32 %) a p ěší doprava (31 %). Na 
cyklistickou dopravu p řipadá 1,5 %, na motocykly necelé 0,5 %. Podíl autom obilové 
dopravy výrazn ě naroste o víkendových dnech, kdy dosahuje až 43 %.  Rovněž 
cyklistická doprava je siln ější o víkendu, dosahuje 2,7 %. 

4.1.3 Nejvyšší podíl automobilové dopravy v Modal Splitu podle účelů cest je v cestách 
v rámci zaměstnání, kde automobilová doprava obstarává polovinu cest. Nejvyšší podíl 
hromadné dopravy je u cest do školy a ze školy (62 %), ale i u cest do práce a z práce (56 
%), pěší doprava je nejfrekventovanější při volnočasových aktivitách, péči o příbuzné (děti, 
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rodiče), a nákupech (kolem 43%). Cyklistická doprava dosahuje téměř 4% podílu u cest ve 
spojených s volným časem. 

4.1.4 Největší p řekážkou pro použití jízdního kola je chyb ějící bezpe čnost, dále 
možnost uložení kola v cíli cesty a sí ť komunikací pro cyklisty.  Potenciální cyklisté 
vnímají všechny faktory výrazně kritičtěji, největší rozdíl je u vnímání bezpečnosti (57 % 
potenciální cyklisté vs. 39 % cyklisté). Při výrazném zmírnění překážek by 84% cyklistů a 
65% osob, které na kole nejezdí kvůli podmínkám pro cyklodopravu v Praze, používalo kolo 
k dopravě po Praze častěji. Z porovnání vyplývá, že posun ve frekvenci využívání dopravy 
na kole by po zmírnění překážek byl výrazný. Řada osob, které dosud po Praze na kole 
téměř nebo v ůbec nejezdí, by v letním období jezdili denn ě/téměř denně (13%). 
Významně častěji by jezdili i stávající cyklisté, 70 % z nich by jezdili vícekrát týdně. 

 

4.2 Analýza sou časné cyklistické dopravy p ři zpracování generelu  

4.2.1 V rámci zpracování cyklogenerelu nebyl (z kapacitních a finančních důvodů) proveden 
podrobný průzkum intenzit cyklistické dopravy, proběhlo pouze orientační sledování výskytu 
cyklistů v rámci rekognoskace území Prahy 21 a okolí, jehož výsledky jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

  
obr. 1+2: ul. Starokolínská je i přes vysoké intenzity motorové dopravy velmi využívána cyklisty, neboť 
se na ní nachází mnohé z každodenních cílů, mnozí uživatelé se pohybují jako rychlejší chodci,neboť 
MČ Praha 21 je území středních vzdáleností 

  
obr. 3+4: ul. Starokolínská – vlevo jízda od Běchovic ve vozovce (po krajnici), vpravo – opět pohyb 
jako rychlejší chodec 
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obr. 5 - 8: cíle cyklistů se nachází i přímo v nejfrekventovanější křižovatce i dalších místech Prahy 21 

 

   

   
obr. 9 - 12: ul. Staroklánovická – asfaltový pás podél vozovky využívají především méně zkušení 
cyklisté a rodiny s dětmi, po vozovce se pohybují každodenní cyklisté 
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obr. 13: ul. Staroklánovická – asfaltový pás (chodník) podél vozovky v zimním období 

 

  
obr. 14 + 15: pohyb dětí po chodníku je do deseti let věku zákonem povolen 

 

 
obr. 16: ul. Oplanská
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obr. 17 + 18: častými cíli dětí jsou hřiště 

 

   
obr. 19 + 20: zpravidla od použití jízdního kola odradí nebezpečí z dopravy, ve druhé řadě pak odradí 

nepoužitelná infrastruktura, či stojany, ke kterým se kolo nedá uzamknout 
 

  
obr. 21 + 22: překonávání bariér s dětmi 

 
obr. 23: přes chybějící infrastrukturu pro cyklisty je kolo běžnou součástí života v Praze 21 
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obr. 24: nádraží Klánovice je nejen turistická zastávka či cíl 

 

   
obr. 25 + 26: nádraží Klánovice je i jedno z nejfrekventovanějších B+R (bike and ride) v Praze 

 (kombinovaná doprava = dojíždění na kole + veřejnou dopravou) 
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obr. 27 + 28: cykloturistika a rekreace má v okolí Prahy 21 vysoký potenciál 

 

 
obr. 29: řidiči veřejné dopravy si již na cyklisty v provozu pomalu zvykají 

 

   
obr. 30 - 31: vlevo nevhodný stojan u úřadu, vpravo méně vhodný avšak funkční stojan u pošty 

 

   
obr. 32 - 33: vlevo - vyhovující stojan u hlavního vchodu pošty, vpravo - nové stojany pro kola před 

školou 
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5. SOUČASNÝ STAV A CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
 

5.1  V katastru Újezdu nad lesy se v základním severojižním směru Klánovice – Koloděje 
(CT č. 8100 „Pražské kolo“, nově A 50) nelze pohybovat jinak než společně s automobilovou 
dopravou a to bez jakékoliv ochrany v podobě přerozděleného či vlastního prostoru. Druhou 
možností je propojení Pilovská – Polanská – Václava Chocholy (Koloděje), avšak tato trasa 
je použitelná pouze sezóně, tj. cesta mezi Újezdem a Kolodějemi je nezpevněná a po dešti, 
v noci, či v zimě pro většinu uživatelů nepoužitelná. 

Ve východozápadním směru (Běchovice – Úvaly) lze využít budoucí koridor A 25 
v dnešních trasách KČT 8211 + 8207 + Čekanovická + Bečvářská nebo stopu těsně podél 
železniční tratě, avšak ta je na několika místech odtažena od železnice a bez orientačních 
informací se zde cyklisté návštěvníci (bez znalostí území) ztrácí. 

Plošná obsluha území (pohyb po Újezdě nad Lesy) probíhá v podstatě ve všech 
komunikacích. Cyklisté si logicky hledají nejméně nebezpečné průjezdy, paralely se 
sběrnými komunikacemi, mnohdy porušují předpisy (jednosměrky, přechody), aby se vyhnuly 
frekventovaným komunikacím. (Intenzity - viz kap. 4). 

5.2  Ponechání současného stavu (tj. bez opatření pro cyklisty) je vzhledem k bezpečnosti 
dopravy neudržitelné. Cyklisté se zde denně pohybují, zpravidla nemají adekvátní alternativu 
a ponechat jejich pohyb alespoň i bez upozornění na jejich výskyt je to nejméně vhodné 
řešení.   

 
5.3 Popis sou časného pohybu cyklist ů v území – obecn ě 

5.3.1  Obecně platí, že dopravní cyklisté si hledají svou vlastní cestu dle časové dostupnosti 
k cíli a to na základě svých zkušeností a zvážení svých schopností a spíše riskují a 
nepřipouští si riziko nehody, než by si zajížděli po bezpečnějších trasách. Jedná se zpravidla 
o každodenní, resp. pravidelné (časté) cyklisty. Cyklisté se v rámci Újezdu nad lesy 
pohybují po všech obslužných i sb ěrných komunikacích v četně těch 
nejvýznamn ějších. Je tedy t řeba s nimi po čítat v každém sm ěru a navrhnout tak 
odpovídající míru ochrany či preventivní opat ření proti škodám za zdraví či majetku.  

 
obr. 34: Schéma charakteristiky jízdy na jízdním kole, zdroj: podklad pro aktualizaci TP 179 
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5.4 Popis sou časné cyklistické infrastruktury v Praze 21: 

Značené cyklotrasy (pouze žluté směrové dopravní značení): 
8100  (A 50)  (Pražské kolo): … Klánovice – Praha 21 – Koloděje – … 
8207:  … - Dobročovice – Újezd nad lesy – Klánovický les 
8211:  … - Úvaly - Újezd nad lesy – Klánovický les 
 

 
obr. 35: značené cyklotrasy (fialově) včetně pěších tras KČT (červená, zelená, žlutá a modrá) 

 (zdroj: www.mapy.cz) 
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Neznačené doporučené cyklotrasy  
 

 
obr. 36: značené (žlutě podbarvený text) a doporučené (přerušovaná čára) 

cyklotrasy (zdroj: www.prahounakole.cz) 
 
 
5.5 Souvislost s ve řejnou dopravou  

 
5.5.1 Velmi důležitou součástí infrastruktury pro cyklisty je možnost 
využít kombinovanou dopravu, tj. princip tzv. multimodality – kombinace 
více dopravních prostředků. Nejdůležitější je přestup na linky S1 a S7 
na železniční zastávce Praha - Klánovice.  
 
5.5.2 Cestovat lze s kolem (v autobusech pouze kola skládací splňující podmínky 
přepravce), ve vlacích je kola možné přepravovat na území Prahy zdarma, nebo je zpravidla 
možné kolo u zastávky odložit.  
 
5.5.3 U zastávek je tedy třeba zřizovat místa pro bezpečné odstavování jízdních kol (v 
současnosti je zastávky jednostranně /klánovická strana/ vybavena pouze zastávka Praha 
Klánovice a to nově osazenými městskými stojany typu obráceného U (viz foto na straně 12 
vpravo dole). 
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obr. 37: Schéma linek veřejné dopravy v Praze 21 (k 28.6.2013), zdroj: www.ropid.cz 

 
 
5.6 Cyklistické stojany  

5.6.1 jsou sice umístěny před důležitými objekty (úřad, škola, knihovna, obchody atd.), avšak 
zpravidla nesplňují základní požadavek, kterým je možnost bezpečné uzamknutí za rám kola 
nejen za jedno z kol (např. knihovna, úřad atd.). 
 
5.6.2 V místech, kde je poptávka po parkování a stojany nejsou vhodné nebo úplně chybí 
(budova úřadu, obchody, zastávky PID atd.) jsou kola odkládána a uzamykána k jakékoliv 
pevné konstrukci, ke které lze kolo bezpečně připoutat zámkem za rám kola. 
 

  
obr. 38 - 39: nevhodné stojany před knihovnou a před obchodním centrem Penny market 
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obr. 40: jednoduchý stojan, ke kterému lze sice uzamknout kolo za rám, avšak zpravidla ve dvojici, 

neboť o tento stojan nelze kolo opřít (Penny market) 
 

 
obr. 41: sice vhodný stojan pro uzamknutí, avšak hůře umístěný 

 

  
obr. 42 - 43: nevhodný stojan u Lidlu a na hřišti  

(slouží pouze k odložení kola pod dohledem, nedá se bezpečně uzamknout) 
 
 



����                    GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY -  PRAHA 21,  ÚJEZD NAD LESY  

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ing. Květoslav Syrový   10 / 2013 

19 / 49 

 
 

6. ROZBOR ÚZEMÍ, LIMITY ÚZEMÍ 
 

6.1 Morfologie území 

Celé území je z hlediska morfologie pro cyklistickou dopravu přívětivé, poměrně rovinaté, 
pouze směrem k západu se terén mírně svažuje. 

6.2 Využití území 

6.2.1 Katastr Újezdu nad lesy je určena převážně k bydlení (čistě nebo všeobecně obytná 
funkce), podél hlavních komunikací se vyskytuje smíšená funkce, kterou doplňuje veřejná 
vybavenost, sport, oddech apod.. Další zásadní plochou je jižní část Klánovického lesa, která 
z hlediska cyklistické dopravy slouží převážně pro cykloturistiku a rekreaci. 

6.2.2 Z pohledu územního plánu lze mezi zásadní výhledové změny v území počítat 
s uvažovanou výstavbou dopravní stavby pro silniční dopravu (jižně R12), která bude 
znamenat jednak zásadní bariéru směrem od Prahy 21 na jih (bude třeba řešit příčné vazby), 
avšak současně se jedná o stavbu, která má zásadním způsobem odlehčit automobilovému 
provozu v obci a tedy se uvolní prostor pro ostatní druhy dopravy, především dopravu 
cyklistickou. 

6.3 Bariéry a limity území z pohledu cykl. dopravy 

Nejdůležitější bariérou pro cyklistickou dopravu je současný provoz na hlavních 
komunikacích. Dále je to železniční trať, vodní toky a mezi plošné bariéry lze z pohledu 
cyklodopravy zařadit i lesní plochy bez cyklistického propojení. 

6.4 Intenzity cyklistické dopravy 

Popsáno v kap. 4 výše. 

6.5 ÚSES 

6.5.1 Územního systému ekologické stability se infrastruktura pro cyklisty dotýká v místě 
propustku v jižním konci ul. Polanská, kterým je v tomto místě veden Běchovický potok. 
V rámci záměru výstavby stezky je třeba toto místo upravit a zachovat tak funkci lokálního 
místního biocentra L2/97 a navazujícího nefunkčního biokoridoru L4/262. Stavba cyklostezky 
nebude mít negativní vliv na funkci USES. 

 
výřez z platného ÚPn – výkres 19 – ÚSES 
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6.5.2  Lokálním biokoridorem prochází i budoucí stavba přeložky I/12 (R12) a jedná se 
v návrhové části o místo č. 103. Zde se doporučuje, pokud bude místo řešeno biomostem – 
tak na tomto biomostu vytvořit cestu, komunikaci pro bezmotorovou dopravu a tím zajistit 
překonání nově vznikající bariéry v území. 

 

 
výřez z platného ÚPn: výkres 19 - ÚSES 
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6.6  Územní plán – doprava 

Z pohledu rozvoje dopravní obsluhy širšího území je třeba při řešení přeložky I/12 (R12) 
požadovat po přípravě této stavby, aby byly respektovány požadavky na obsluhu území 
cyklistickou dopravou a také do odpovídajících PD zapracovány.  
 
Jedná se o  

• obě MUK (plánovaných mezi Újezdem a Sibřinou a mezi Újezdem a Kolodějem) – 
podél sběrných komunikací je v současnosti vždy chodník, který by měl být rozšířen a 
fungovat jako stezky pro chodce a cyklisty, tj. i uvažované most musí prostorově 
počítat s komfortní stezkou podél komunikace a adekvátně také řešit jednotlivá 
křížení s rampami. Obě propojení jsou i v sou časném platném územním plánu 
vedené jako koridory, ve kterých se po čítá s cyklistickou dopravou.   

• dvě mimoúrovňová křížení se současnými polními cestami resp. budoucími 
cyklostezkami (uzly 102 a 105)  

o cesta V. Chocholy – Oplanská (současně i historická cesta, viz 6.5 – ÚSES, 
uzel 106), v tomto případě se zřejmě bude jednat současně i o krátký 
biomost, v rámci kterého je třeba ponechat cestu / stezku vč. pásu pro jízdu 
na koních, 

o cesta mezi Újezdem a Sibřinou - uzel 103  (jedná se o polní cestu, která 
obsluhuje okolní pozemky a současně propojuje Újezd se Sibřinou, 
v současnosti je tudy veden i lokální biokoridor, takže lze předpokládat, že 
zde bude umístěn biomost. Definitivní podobu je třeba podrobně projednat za 
účasti všech dotčených stran 

 

 
výřez z platného ÚPn: výkres 5 - doprava 

 
 



����                    GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY -  PRAHA 21,  ÚJEZD NAD LESY  

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ing. Květoslav Syrový   10 / 2013 

22 / 49 

 
6.7 Intenzity automobilové dopravy 

 

obr. 44: Praha - Intenzity automobilové dopravy na sledované síti, rok 2011, pracovní den, 0-24 h  
všechna vozidla / pomalá vozidla (zdroj URM, stav k 1/2013, dle průzkumu TSK-UDI) 

 

 
obr. 45: návrh UPn – intenzity automobilové dopravy po výstavbě I/12  

(stavba má významně odlehčit provozu v obci) 
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7. NÁVRH INFRASTRUKTURY PRO CYKLISTY 
 

7.1 OBECNÉ PRINCIPY NÁVRHU V ÚZEMÍ PRAHY 21  
 
7.1.1 Jedním z hlavních principů návrhů opatření pro cyklistickou dopravu je maximalizovat 
snahu o zachování plošné obsluhy území , tj. ponechat možnost vlastní volby trasy. Pokud 
se má jednat o konkurenceschopnou složku dopravy, musí mít cyklista možnost volby, neměl 
by být „veden“ územím a v případě, že je v trase úsek, který je méně použitelný pro určitý 
druh uživatelské skupiny (děti, senioři, méně zkušení cyklisté), je třeba vytvořit alespoň 
takové podmínky, aby bylo potenciální nebezpečí v co největší míře zmírněno.  

7.1.2 Principy z hlediska hierarchie cyklistických propojení (tras): 

• V případě tras celom ěstského systému , které slouží spíše pro průjezd územím 
(A 50, A 25, atd.), se primárně počítá s kombinovaným využitím, tj. doprava na 
středně dlouhé a delší vzdálenosti + rekreace. Současně jsou tyto trasy využívány i 
místní cyklodopravou, avšak v omezené délce (pro účely bezpečnějšího průjezdu, 
neboť se v těchto trasách předpokládá vyšší míra vybavenosti po využití cyklistickou 
dopravou). Tyto trasy jsou v kompetenci (správ ě) MHMP. Záleží však vždy na 
aktuálních prioritách MHMP, takže na vybrané trasy probíhá příprava v režii a 
financování odp. MČ a na MHMP resp. TSK přechází realizace (po vzájemné 
dohodě). 

o Trasa A50 slouží rekreaci i dopravě 

o Na trase A 50 se navrhuje v míst ě křižovatky Staroklánovická x 
Starokolínská vyzna čit by-pas této k řižovatky, a to jako možnost 
objížďky: Četnická – Polesná – Rápošovská – Domanovická. Podrobné 
značení viz přílohy - detaily. 

o Trasa A 25 bude sloužit převážně rekreaci (delší cesta lesem a zástavbou, 
zklidněnými zónami, podél toku apod.)  

o Trasa A 240 vede v komunikacích Novosibřinská – Starokolínská a jedná se o 
převážně cyklodopravní rychlé východzápadní propojení. (Pozn.: řešeno bude 
zřejmě až výhledově přeložkou I/12 (R12), neboť současné zatížení 
komunikace automobilovou dopravou je natolik vysoké, že provoz cyklistů je 
zde upozaděn a sami cyklisté se komunikaci až na výjimky vyhýbají).   

• Místní systém cyklistických  komunikací (doplňuje celoměstský, avšak současně je 
důležitý pro místní cyklodopravu) má za úkol připojit obydlené oblasti na páteřní 
systém (sběrnice) a pomocí nich dopravu převést do dalšího území, které je buď 
obslouženo pomocí dalších místních tras, nebo je zde zřízen plošně zklidněný režim 
obsluhy území (zóna 30, obytné a pěší zóny), kde již cyklisté ochranu v podobě 
pruhů a stezek nepotřebují. Souhrnně lze tyto trasy pojmenovat spíše komunikace 
přívětivější pro pohyb cyklist ů, neboť nejsou nijak značeny, pouze se jedná o 
lokální, liniové či plošné opatření, které není využíváno pouze cyklisty, ale jedná se o 
sdílený nebo zklidněný provoz společný s jinými účastníky provozu. Další místní trasy 
mohou sloužit jako ryze rekreační (periferní části území, či okruhy atd.). Realizace 
místních tras a místních úprav dopravy (úprav dopravního režimu, nebo jiná lokální 
nebo plošná opatření) jsou v plně kompetenci MČ P21. V závislosti na prioritách pro 
investování do dopravní infrastruktury je projektová příprava zpravidla v kompetenci 
odpovídající MČ. MHMP lze však požádat o finanční podporu na realizaci, zvláště 
když se jedná o úsek navazující bezprostředně na celoměstskou síť, nebo je pro 
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území Prahy jinak důležitý (rekreace pro více MČ, resp. propojení mezi jednotlivými 
MČ apod.).  

7.1.3 Principy z hlediska dopravní bezpečnosti: 

• Návrh pracuje se současným i s výhledovým stavem, tj. některá opatření bude možné 
realizovat ihned (vnitřní komunikace v rámci zón 30), některá až s poklesem intenzit 
motorové dopravy (např. A 240). 

• Sběrné komunikace s vyššími intenzitami motorové dopravy, ve kterých není fyzicky 
možná vyšší míra oddělení provozu, jsou zpravidla přímými územními osami, takže 
cyklisté z těchto zdánlivě nebezpečných koridorů nejsou odváděni, naopak: je snaha 
o jejich integraci a to zklidněním provozu, nebo jiným upozorněním na jejich výskyt. 
Jednotlivá integrační opatření (ve vozovce, resp. hlavním dopravním prostoru) jsou 
popsány níže. Sledována je především severojižní osa: Staroklánovická – 
Staroújezdská. 

• Opatření pro cyklisty na místních obslužných komunikacích se zpravidla omezují jen 
na organizační opatření liniového (např. zobousměrnění jednosměrných komunikací 
pro cyklisty) či plošného charakteru (např. zóna 30). 

7.1.4 Pro jednodušší a rychlou orientaci v dokumentaci je území Prahy 21 (s nezbytným 
přesahem) rozčleněno do úseků, jejichž konce tvoří uzly, křižovatky a křížení a jsou 
označeny dvoucifernými nebo trojcifernými číslicemi. V tabulkové části jsou popsány jednak 
jednotlivé úseky a jednak i samotné uzly.  
 
7.2 KONCEPCE CYKLISTICKÉ DOPRAVY  
 

7.2.1 OBECNĚ 

Podrobný výčet úseků a jejich postupná etapizace resp. příprava je součástí tabulkové části 
(příloha C.1.1). Tabulka obsahuje nejen popis navrhovaného opatření, ale i přehled 
orientační propočtové ceny realizace. V tabulce jsou zvýrazněny řádky (podbarvením vždy 
celého řádku), které jsou součástí MČ. 

 

1. Primárně využívaná je v území Prahy 21 severojižní osa Staroklánovická – 
Staroújezdská, kterou vede i současná trasa Pražské kolo (8100), výhledově 
přeznačena jako A 50. Mimo zástavbu je vhodné řešení mimo vozovku (stezka 
pro chodce a cyklisty)  – propojení na nádraží Praha Klánovice a do Koloděj (dnes 
se jedná o cesty s nevyhovujícími parametry i povrchem, které je nutno vybudovat 
nově, vždy s řádnými návaznostmi v koncových úsecích). V zastavěné oblasti je 
možné  řešit cyklistickou dopravu pouze pomocí integra čních opat ření, tzv. 
cyklopitkokoridory (V20).  Centrální k řižovatku lze pro rekrea ční cyklisty řešit 
dvojím zp ůsobem, a to tzv. by-pasem ulicemi Čentickou – Polesnou-
Rápošovsklu. P řesto je vhodné v k řižovatce cyklistický provoz nejen ponechat, 
ale i řešit v rámci úpravy SSZ, či přestavby k řižovatky.  

2.  Východozápadní směr je primární jednak podél železniční tratě (současné lesní 
cesty v trase KČT 8211 a místních kom.) a dále v uvažovaném koridoru A 25, který je 
více zatažen do intravilánu Prahy 21. Trasa A 240 je uvažována ve stopě 
Novosibřinské a Starokolínské a vzhledem k provozu na této komunikaci I/12 se 
očekává, že její proznačení a současně zklidnění provozu na této komunikaci dojde 
až s event. výstavbou  přeložky I/12 (viz níže) – tj. provoz cyklistů na této hlavní 
komunikaci již nebude tak nebezpečný. 

3. Místní vztahy jsou v návrhu řešeny umožněním průjezdu územím vždy v nejvhodnější 
v podstatě přímé stopě. V těchto stopách je t řeba zajistit obousm ěrný provoz 
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cyklist ů (zobousm ěrnění sou časných jednosm ěrek , resp., pokud nějaké nové 
jednosměrné komunikace budou nově vyznačeny, musí dojít současně ke 
zobousmernění pro cyklisty). Navržena jsou i nová propojení, zahušťující primární síť. 
Ve východzápadním sm ěru jsou vytvo řeny dv ě paralely podél hlavní kom. 
Novosib řinské a Starokolínské.  Důležitá je především severní stopa - propojení 
Hulická – Četnická (zástavba-úřad-škola-zástavba) a návaznost na A 50 a ž.st. Praha 
Klánovice. Druhou – jižní – stopu tvoří propojení ulic Lišická – Chmelická – Dědická – 
Cerhýnská s návazností na obchodní domy a obchody. Úsek v Chmelické je třeba 
dořešit společně s jednosměrným systémem (ponechat pro cyklisty obousměrný 
provoz ať již koncepce území bude jakákoliv). Dalším nedořešeným místem je 
propojení dědické a Cerhýnské – v přímé trase jsou soukromé pozemky, ohrazené 
plotem, takže je třeba využít komunikace podél Penny marketu blíže ul. 
Starokolínská. 

4. Doplňující vazby tvoří stopy podél Újezdu nad lesy, které doplňují roštový systém na 
okrajích MČ: 

• východní trasa (ze severu na jih): 8211 přes Rohožník 

• severní trasa (podél železniční tratě) 

• západní (ze severu na jih): propojení Nadějovská – Ochozská 

• 2x jižní: 

a. podél ul. Šlitrova – Druhanická 

b. podél budoucí R12 systémem polních cest v režimu B11 (účelové 
komunikace pro obsluhu pozemků a údržbu stavby R12) 

5. Budou-li veškeré vnitřní obslužné komunikace řešeny jako zklidněné (zóny 30 a 
obytné zóny), není třeba pro cykl. dopravu žádných speciálních úpravy a řešení, 
kromě zajištění obousměrnosti. Způsob řešení obousměrného provozu cyklistů se 
odvíjí primárně od intenzit provozu a posléze od prostorových možností (viz níže). 

 

výřez z přílohy B6 
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7.2.2 OPATŘENÍ PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU 

V této kapitole jsou zmíněny pouze dosud málo používaná opatření k přerozdělení 
dopravního prostoru, která jsou použita pro návrh v území Praha 21. Další opatření jsou 
popsána v technické literatuře a metodických pokynech (TP 179 a MHMP 2009 a 2011).  

 

7.2.2.1 Společný provoz 

Na provoz lze upozornit pouze svislým dopravním značením, nebo úsekově či plošně snížit 
rychlost: 

• na sběrných komunikacích zpravidla 40 km/hod (viz. zóna 40 Praha-Libuš včetně 
sběrných komunikací) - zónou nebo v úsecích, anebo jen lokálně (současné snížení 
na 30 km/hod na Starokolínské), 

• plošně v místních obslužných komunikacích (zóny 30, obytné zóny).  

 

 

Staroújezdská - úsek se sníženou rychlostí 40 km/hod 
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ilustrační foto: VDZ se provádět za jistých okolností nemusí. (Praha 6) 

 

 

ilustrační foto: Zóna 30 s obousměrným provozem cyklistů – cykloobousměrky jsou vodorovným 
značení (VDZ) vyznačeny pouze na začátku a konci, jinak je provoz společný.  
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ilustrační foto: hranice zóny 30 (Praha Libuš) 

 

• polní a lesní cesty (společný pohyb v rámci účelových cest není jen s chodci, ale také 
s jezdci na koních – na fotografii propojení ul. V Chocholy a ul. Oplanské) 

 
vyústění polní historické cesty v Kolodějích - pohled směr Újezd nad Lesy 

(propojení sloužící nejen cyklistům a chodcům) 
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7.2.2.2 „Piktogramový koridor pro cyklisty“  

Dopravní značka „Piktogramový koridor pro cyklisty“ (dle § 23, písm. i) vyhlášky č. 30/2001 
Sb., označená jako č. V20), vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů a řidiče motorových 
vozidel upozorňuje, že se nachází na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů. 

Umisťuje se zpravidla tam, kde fyzicky nelze umístit pruh pro cyklisty, avšak stále je prostor 
pro bezpečné míjení osobních motorových vozidel s cyklisty. Dalším využitím je naznačení 
průjezdu územím, čí místem (křižovatkou, křížením, zúženým profilem apod.). 

    

Obr. č. 46: ilustrační foto, piktogramový koridor pro cyklisty dle vyhlášky č. 30/2001 Sb.(vlevo) a 
v praxi (vpravo, ul. Vinohradská, zdroj: cyklo.praha.eu) 

 

ilustrační foto: V20 v křižovatce podél hlavní komunikace (zdroj: cyklo.praha.eu) 
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ilustrační foto: V20 jako naznačení průjezdu (Praha 5 a Praha 7) 

  

ilustrační foto: V20 navazující na vyhrazený jízdní pruh (Praha 18, Tupolevova) 

 

7.2.2.3 Víceúčelový jízdní pruh / ochranný pruh  

je jízdní pruh, jehož část oddělená příslušnou dopravní značkou podélné čáry přerušované, 
slouží k užití především cyklistům jedoucím v jednom směru a jízdním proudu za sebou a 
podle okolností i s jinými vozidly. 

Toto opat ření zatím není sou částí naší legislativy, avšak je v p řípravě. Do doby 
legislativního ukotvení se používají cyklopiktokori dory – zna čka č V20. 

Z prostorových nebo jiných důvodů mnohdy nelze vytvořit samostatné cyklistické pruhy, pásy 
ani stezky tam, kde není společný provoz cyklistů s automobilovou dopravou optimální. 
V současnosti jediný používaný „vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty“ má svým striktním 
vymezením vůči ostatním jízdním pruhům značně omezené využití. Jízdní pruhy pro cyklisty 
s možností použití i jinými vozidly (za určitých okolností) jsou v Evropě běžný opatřením. 
Například v sousedním Rakousku tzv. „víceúčelové pruhy“ vhodně přerozdělují alespoň 
provoz jízdních kol a osobních vozidel a zvyšují tak všeobecnou bezpečnost provozu.  

Je tu jistá podobnost s cyklopiktokoridorem (V 20), avšak víceúčelový pruh je opticky více 
kontinuální než cykopiktokoridor, je užíván pro rozdílné situace a platí v něm odlišná práva a 
povinnosti. 

Příklady, kde nelze vytvářet plnohodnotné vyhrazené pruhy pro cyklisty, avšak řešení 
cyklistické dopravy je žádoucí: 
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• úzké profily komunikací, zúžená místa, průjezd podél ostrůvků apod., 

• řazení před křižovatkou a průjezd křižovatkou, 

• výrazné zklidnění dopravy a zdůraznění provozu cyklistů v obslužných či 
sběrných komunikacích nebo na průtazích. 

 
obr. 47: Příklad šířkového uspořádání z Německa (rozměry v závorkách jsou minimální) –  

zdroj: rešerše zahraniční technické literatury CDV, v.v.i –  
Ing. Petr Pokorný, Ing. Pavel Skládaný, 07/2009 

 

 
ilustrační foto: ochranný pruh v Nizozemsku (patrné přerozdělení současného prostoru komunikace 
pouze jiným dopravním značením. 
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ilustrační foto: ochranný pruh v Nizozemsku / první ochranný pruh v ČR (Mikulov) 

 

7.2.2.4  Vyhrazený jízdní pruh  

 
ilustrační foto – cyklopruh v místě přechodu pro chodce (ul. V Olšinách, Praha 10) 

 

Cyklopruhy se zpravidla provádí na sběrných komunikacích, kde je třeba cyklisty více 
ochránit od ostatního provozu a současně na jejich výskyt více upozornit. Na rozdíl od 
cyklopiktokoridorů jsou zde jasně vymezena práva a povinnosti. Cyklopruhy se 
nezapočítávají do délky přechodu. Podél parkování je třeba zachovat odstup od tzv. dveřní 
zóny. Červené podbarvění se provádí zpravidla v místech křížení a kde je třeba cyklopruh 
zvýraznit, či na něj upozornit ostatní druhy dopravy. 

Cyklopruhy se v signalizovaných křižovatkách mění v prostory pro cyklisty (V19), které se 
umisťují vždy v závislosti na směrech odpovídajícího možného odbočení (viz. následující 
foto). 
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ilustrační foto  

vlevo: cyklopruh a navazující prostor pro cyklisty V19 (V Olšinách, Praha 10), vpravo – prostor pro 
cyklisty V19 (Praha 6, M. Horákové) 

 

7.2.2.5  Stezka pro chodce a cyklisty s odd ěleným provozem (C10)  

 

  
ilustrační foto – stezka pod Vyšehradem (Podolské nábřeží, Praha 4) 

  

ilustrační foto – jednosměrný pás pro cyklisty podél Sparty (Letná - M. Horákové, Praha 7) 
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ilustrační foto – křížení pásů pro cyklisty s vedlejšími komunikacemi, které jsou ve zklidněném režimu 
(např. zóna 30, resp. obytná či pěší zóna) je vhodné řešit jako nadřazené, tj. stavebně i opticky jako 

primární směr, který je křižován (Německo, Berlín) 

 

 
ilustrační foto (Praha 7, Letná) – jednosměrný pás pro cyklisty v místě výjezdu mimo PK, přednost 
cyklistů daná zákonem zde musí být jasně zvýrazněna kontinuálním provedením pásu ve shodné 

výšce i provedení (inspirace pro řešení stezek podél sběrných kom. v katastru Prahy 21)  
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7.2.2.6  Stezka pro chodce a cyklisty se spole čným provozem (C9)  

 
ilustrační foto – obousměrná stezka na samostatném tělese (propojení Litovel-Uničov) 

 

 
ilustrační foto – obousměrná stezka na společném tělese vozovky (Zlínsko) 
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7.2.2.7  Stezka pro chodce s povoleným pohybem cykl istů (C7+E13)  

V některých případech lze povolit provoz cyklistů v místech, která jsou primárně určena 
chodcům, avšak cyklisté se zde mohou pohybovat jen „jako hosté“. Obdobou pěší zóny 
s povoleným vjezdem cyklistů je stezka pro chodce s povoleným pohybem jízdních kol. 

  
ilustrační foto – obousměrná stezka na společném tělese vozovky (Praha 2, Rašínovo nábřeží),  

zdroj, T. Cach 

 

7.2.2.8  Přejezd pro cyklisty, p řejíždění komunikace, k řížení 

Mohou být signalizované i nesignalizované, samostatné, podél přechodů nebo přimknuté. 
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ilustrační foto – jednosměrný přejezd pro cyklisty (Praha 7, nábř. kpt. Jaroše) 

V případě nedostatku prostoru lze vytvořit přechod se dvěma přidruženými přejezdy pro 
cyklisty po obou stranách – ve výsledku však toto řešení funguje jako společný přechod a 
přejezd (tj. přechodopřejezd). První takovéto řešení se objevilo v Pardubicích. 

 
ilustrační foto – jednosměrný přejezd pro cyklisty (Pardubice, Jahnova ul.) 

 

 
ilustrační foto – místo pro překonání (přejíždění a přecházení) komunikace, vybraná místa není třeba 
řešit pomocí vodorovného značení, avšak středovým ostrůvkem ala místo pro přecházení (Dánsko, 

Kodaň) 
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7.2.2 ÚSEKY - KONKRÉTNĚ 

Konkrétní návrhy opatření v jednotlivých úsecích jsou uvedeny tabulce C.1.1. Návrhy se 
odvíjí od dopravního zatížení (orientačních intenzit cyklistů i motorových vozidel), možností 
prostorového uspořádání s přihlédnutím k reálnosti zrealizování navržených úprav a 
finančních možnostech. 

 

7.3 KŘIŽOVATKY - OBECNĚ 

7.3.1 Jednotlivé uzly jsou popsány v tabulkové příloze C.1.2. Řešení v jednotlivých uzlech se 
bude odvíjet od řešení v navazujících koridorech. Podrobná specifikace úprav v těchto 
uzlech (kříženích) lze definovat v rámci tohoto dokumentu obecn ě s následujícími principy  
(konkrétní návrh je třeba řešit v rámci podrobné dokumentace): 

7.3.2 MIMOÚROVŇOVÁ KŘÍŽENÍ  

- řešení cykl. dopravy po samostatných komunikacích resp. v rámci komunikací (mimo 
rychlostní) dle obecných principů ČSN 73 6101, 73 6102, 73 6110,  TP 179. 
Výhledově se jedná o všechna křížení s R1 a R12. 

 

 

výřez z rozvojové mapy SFDI, na které je označena přeložka I/12: R12 pod ozn. S64 

 

V rámci uvažované stavby R12 (S64) je t řeba řešit mimoúrov ňová k řížení a tím zachovat místní 
vazby. Jednak se jedná o historické cesty a sou časné komunikace, zajiš ťující nejen místní 
obsluhu území, ale taktéž jsou t ěmito cestami zajišt ěny vztahy mezi jednotlivými M Č a obsluha 
krajiny a okolních pozemk ů. V podrobné situaci jsou místa st řetu cest s R12 ozna čena uzly 101 
– 106.  

Primárn ě je třeba řešit s investorem ( ŘSD) uzly 102, 103 a 106, což jsou budoucí k řížení s R12, 
v sou časnosti velmi využívané cyklisty, chodci i jezdci n a koních. Sekundárn ě pak i uzly 101 a 
103, což jsou místní polní cesty a propojení cest v  krajin ě. 

• 102: stezka podél Za říčanské 

• 105: sou časná trasa 8100 (Pražské kolo), budoucí A 50 

• 106: místní propojka ve stop ě historické cesty (sou časně důležitá p ěší, cyklistická a  
hipo propojka M Č P21, Prahy Kolod ěj a celého regionu Stupice, Sib řina a okolí 
v návaznosti na Prahu 
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výřez z přílohy B7 (slabě je naznačena uvažovaná trasa R12) 

7.3.3. ÚROVŇOVÁ KŘÍŽENÍ  

- signalizovaná - doplnění V19 (předsazený prostor pro cyklisty – box), kontrola, resp. 
přepočet sign. plánu (bezpečné vyklizení křižovatky cyklisty), další integrační opatření 
dle místních podmínek (např. nepřímé levé odbočení, výhledové řadící prvky: 
cyklopiktokoridory, případně víceúčelové jízdní pruhy či podbarvení průjezdu – bude 
řešeno novou legislativou), 

- nesignalizovaná - zklidnění křižovatky, řešení levých odbočení, ochranné prostory 
(střed. ostrůvky), nepřímá levá odbočení. 

 

7.3.4 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY 

- malé okružní křižovatky (MOK): cyklisty nejlépe řešit v HDP ve společném provozu 
s ostatní dopravou, snaha minimalizovat rozměry a rozsah OK, vozidla včetně cyklistů 
se zde mají pohybovat shodnou rychlostí – princip sdílení, rovnocenného postavení a 
pohybu.  

- Větší OK řešit dle místních poměrů, pokud oddělený prstenec, nutno dbát na 
bezpečnost při křížení, rozhledy apod., platí zásada, že čím více při prstenci OK tím 
bezpečnější, čím dále od výjezdu z OK, tím vyšší rychlost vozidla a tím i vyšší riziko 
kolize. 

 

7.3.5 KŘIŽOVATKY V RÁMCI ZKLIDNĚNÝCH ZÓN 

- řešit jako zklidněné, zpravidla spol. provoz v HDP, přednost zprava, zvýšené 
křižovatkové plochy 

 

7.3.6 CHRÁNĚNÉ CESTY A KORIDORY 

- pokud jsou řešeny v bezprostřední blízkosti křižovatky v přidruž. prostoru (PP) nutno 
řešit přejezdem pro cyklisty. Ukončení stezky + DZ „CYKLISTO VEĎ KOLO“ je 
nežádoucí, event. pouze „ dočasné“ krátkodobé řešení, 

 

7.3.7 KŘÍŽENÍ SOUČASNÝCH CYKLOTRAS 

- úprava směrového DZ, zklidnění a zpřehlednění křižovatek a kolizních míst, úprava 
nižších pater zeleně pro zajištění rozhledů. 

 

Konkrétní návrhy řešení v křižovatkách jsou popsány v tabulce C.1.2.  
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7.4  ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY 
 

7.4.1 Plošná zklid ňující opat ření – zvýšení bezpečnosti provozu cyklistů v rezidentních 
zónách, které neslouží průjezdné dopravě, lze nejefektivnějším způsobem docílit zřízením 
zóny tempo 30, tj. omezení rychlosti na 30 km/hod a doplnit odpovídající prvky dle technické 
literatury (TP 218, VL 7). V těchto komunikacích není třeba realizovat další zvláštní opatření, 
cyklisté se v nich pohybují společně s ostatní motorovou dopravou. Jednosměrné 
komunikace se pro cyklistickou dopravu zpravidla zobousměrňují, avšak každou takovou ulici 
je třeba posoudit individuelně. Stejně tak v současných obytných zónách, pokud jsou 
jednosměrné (v obou případech bez fyzického či jinak optického oddělení, konkrétní řešení 
je však vždy nutné jednotlivě projednat). 

7.4.2 Liniová zklid ňující opat ření – snížení rychlosti na hlavních (sběrných) komunikacích 
se odvíjí od její urbanistické funkce, tj. zda navazuje mnoho vedlejších ulic, parkuje se, zčásti 
funguje jako obchodní třída, nebo se zde nachází časté příčné i podélné pěší a cyklistické 
vazby, přistoupí se k liniovým zklidněním, která lze sledovat již v současnosti (30 i 40 km/hod 
v ul. Starokolínská, Staroújezdská i Staroklánovická). V centrální oblasti Prahy 21 se v rámci 
cyklogenerelu navrhuje max. dovolená rychlost snížit v celých úsecích na 40 km/hod (zatím 
úsekově a v budoucnu a při event. rozšíření pak nejlépe zónovým označením zóna 40. 
Obslužné kom. pak jako zóna 30. 

 

7.5 PARKOVÁNÍ 
 
7.5.1 Stojany pro jízdní kola je třeba vybavit všechny obchody a veřejné instituce, školy, 
sportovní areály či sportoviště, parkové plochy či místa určená k oddechu. 

7.5.2 Bezpečné stojany se osazují v minimálním počtu 3 ks (6 parkovacích míst), o které lze 
kolo opřít rámem z obou stran a bezpečné uzamknout (viz. předchozí text). Běžné jsou 
jednoduché (nerez) kovové stojany kruhového profilu ve tvaru obráceného U, pevně 
zakotvené do betonových patek. Mohou být přichyceny na podklad chemickými kotvami 
apod., avšak hrozí nebezpeční odcizení i vlastního stojanu.  

7.5.3 Staré stojany lze repasovat, tj. doplnit o prvky, které zvýší nejen komfort, ale především 
bezpečnost odložení kola (viz foto níže). 

 
obr. 48: upravený stojan (navaření kovových ok) – ilustrační foto Ministerstvo financí ČR 
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7.5.4 Kapacitnějšímu parkování v podobě B+R u žel. zast. Klánovice je třeba prověřit 
podrobnou studií, včetně určení počtu stání a související detaily. Konkrétní návrh se odvíjí od 
podrobného posouzení, možností investora, prostorových podmínek. Předpokladem je, že na 
B+R Praha Klánovice bude osazeno min. 30 stojanů typu U na každé straně (celkem tedy 
120 míst) a min 15 bezpečných boxů na každé straně (celkem 30).  Se zlepšující se 
infrastrukturou pro cyklodopravu (bezpečné a komfortní propojení ze zástavby k žel. st.) lze 
předpokládat i postupné navyšování dojížďky na kole k železnici.  

 

7.5.5  Konkrétní požadavky na parkování jízdních kol v katastru Újezdu nad Lesy (1 stojan = 
2 parkovací stání): 

B+R: Praha Klánkovice , p řestup na železnici 

• dlouhodobé parkování uzav řené - boxy: 15+15 ks (sever+jih) 

• střednědobé parkování  - kryté stojany 60 míst (15+15 ks) - městské stojany typu 
„U“ pod přístřeškem, ochrana proti povětrnostním vlivům, 

• krátkodobé parkování  - běžné městské stojany 30 stojanů sever, 30 jih, celkem 
120 stání (započítány i kryté) 

 
ilustrační foto jednoho typu cykloboxu 

 

kryté stojany  (přístřešek, ohrada, oplocení) 

• městský úřad 

• budovy školy, školní hřiště, mateřská škola 

• PČR Lišická 
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• autobus. zastávka sídliště Rohožník (B+R) 

 
ilustrační foto jednoho z typů přístřešku pro jízdní kola 

 

ilustrační foto řešení parkování jízdních kol v rámci autobusové zastávky (Litovel) 

 

stojanová místa 

• veškeré budovy veřejné vybavenosti, vč. pošty,  

• sportoviště, hřiště 

• obchodní domy a obchody, služby, komerční aktivity 

• rozcestí a odpočívky (jednoduchá formy, stačí opření o odpočívku apod.) 
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ilustrační foto možného odkládání jízdních kol v rámci odpočívky (Černá v Pošumaví), současně 

toto místo slouží jako úvaz pro koně 

 
7.6 SMĚROVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
7.6.1 Směrové dopravní značení je na páteřním celoměstském systému zrealizováno pouze 
ve stopě Pražského kola (CT 8100), proznačení této trasy v novém systému (A 50) se stále 
ještě připravuje. V katastru lze nalézt další trasy (KČT) č. 8211 a 8207, které navazují na 
území SČ kraje a v podstatě končí resp. začínají u žel. st. Praha – Klánovice. 

7.6.2 Místní trasy a pr ůjezdy se v terénu žlutými sm ěrovými tabulemi nezna čí, pouze 
návěsti před křižovatkami mohou blíže specifikovat možnosti jízdy resp. způsob odbočování 
apod.. 

 
7.7 ORIENTACE V ÚZEMÍ 
7.7.1 Orientace v území, ve kterém se nacházejí jednotlivé úřady, pošta, kulturní nebo 
komunální cíle apod. resp. označení názvu ulic, lze využít stávajícího systému značení (IS22 
a IS24). Není třeba tyto názvy zbytečně dublovat se směrovým značením cyklistickým 
(IS 19). Cyklistické značení toto pouze doplňuje tam, kde veškeré jiné značení chybí.  

   
Obr  č 49 a 50: Příklad místního značení v Kombinaci se směrovým (vpravo: Běchovice) 
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7.7.2 Infopanely 

Orientaci v území doplňují panely, které se 
umisťují zpravidla pro návštěvníky 
(centrum, rozcestí a dopravní uzly), 
v případě cyklotras je třeba tyto tabule 
umísit na vjezdu do území. Infopanel 
obsahuje především mapu širšího území, 
je vybaven dalšími informacemi, textem a 
mohou být kombinovány s dalšími 
informacemi. Nedoporučuje se, aby pro 
pěší turisty, cykloturisty, naučné stezky 
apod. byly všechny panely zvlášť, naopak 
jejich vzájemné propojení a doplňování je 
žádoucí. Infopanel může obsahovat i 
osvětové informace ohledně vzájemné 
ohleduplnosti, chování vůči dalším 
účastníkům cesta  stezek apod. V území 
Prahy 21 se jedná především o společný 
pohyb cyklistů a jezdců na zvířatech. 

Konstrukčně se jedná o běžnou tabuli 
s přístřeškem, provedení dřevo či kov, dle 
místních zvyklostí, či možností. Může být 
ztvárněn jakkoliv umělecky, avšak stále 
funkční se střední až delší trvanlivostí, co 
nejvíce vandaluvzdorný.  

 
 
Obr č. 51: Infopanel naučné stezky v Dubči

 
7.8 HIPO-TRASY 
V Praze 21 se nenachází žádné značené hipo-trasy. Pro jízdu na zvířatech jsou používány 
současné cesty a komunikace především mezi Újezdem a Kolodějemi ulicemi Václava 
Chocholy - křížení s ul. K Běchovicům. Jezdci na zvířatech se dále pohybují východně a 
jižně od obory. Výčet opatření na místních hipo-trasách: 

• upozornění na pohyb jezdců na zvířatech, 

• zelené pásy nezaorávat (dohoda s majiteli, hospodáři, správci), udržovat v šířce cca 
2,5 - 3 m), 

• cesty s částečně zpevněným nebo nezpevněným povrchem pro jízdu na koních 
nepoužívat (rozrušování povrchů) – poučit provozovatele a majitele koní, 

• místa křížení odpovídajícím způsobem vyznačit  (např. dle křížení s ul. 
K Běchovicům), 

 
7.9 ODPOČÍVKY 
Zpravidla dřevěná konstrukce se stříškou, stolkem a sezením, doplňují se stojany pro jízdní 
kola v podobě dřevěného rámu pro opření kol (viz také foto na předchozí steraně). 

 
Obr č 50: Příklad přístřešku v Běchovicích u Rokytky 
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8. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 
 

Majetkoprávní vztahy nejsou v generelu podrobně řešeny. Návrh využívá především stávající 
síť cest resp. pozemků, které jsou ke komunikačním účelům určeny. Podrobné 
majetkoprávní vztahy budou řešeny v jednotlivých navazujících a podrobnějších územních 
studiích a zpracování PD k ÚR resp. SP. 

Předběžné prověření: 

• stezka do Koloděj Oplanská – V. Chocholy se nachází na pozemcích MHMP, 

• stezka do Koloděj Staroújezdská – V Lipách se nachází na soukromém pozemku, 

• stezka Újezd nad lesy – žel. st. Praha Klánovice se nachází na pozemcích MHMP 
(1542/4), 

• stezka směr Sibřina (podél Zaříčanské) se nachází z velké části na soukromých 
pozemcích 

• propojení Dědické a Cerhýnské se nachází na soukromých pozemcích (původně 
komunikace), takže objízdná trasa vede podél nákupního centra 

Ostatní infrastruktura se nachází zpravidla na pozemcích majetku města Prahy. 

 

 

9. NÁVRH ETAPIZACE PŘÍPRAVY 
 

Z hlediska nároků na přípravu na jednotlivé druhy opatření jsou mezi-uzlové úseky a uzly 
rozděleny do následujících etap: 

 

Etapa 0:  jednoduché stavební úpravy, úpravy dopravního značení - v roce 2013, 

Etapa 1:   dopravní značení a související drobné stavební úpravy (stanovení místní 
úpravy DZ, resp. event. drobné úpravy na ohlášení) 

Etapa 2:   stavební úpravy současného zařízení pro cyklistickou dopravu většího 
rozsahu (+ event. jednoduché úpravy na ohlášení udržovacích prací) 

Etapa 3:  nová opatření pro cyklistickou dopravu vyžadující stavební úpravy DÚR +DSP 

Etapa 4:   úpravy a stavby vyžadující územní studii, resp. jako součást jiné územní 
studie 

Priority jednotlivých akcí - postup přípravy - bude nutné seřadit na základě rozpočtu (náklady 
na přípravu jednotlivých PD a realizaci). V přílohách C1.1 a C1.2  jsou uvedeny tabulky (vč. 
digitální verze na CD), se kterými lze aktivně pracovat, bilancovat, plánovat postup a 
přípravu (akční plány pro delší období). Každý úsek je popsán jako celek a některé úpravy 
(především pro zvýšení bezpečnosti dopravy) je možné provádět zvlášť, tj. rozdělení na 
etapy není dogmatické, pouze doporu čující.  
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10. ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ 
 

10.1 Orienta ční propo čet náklad ů je zpracován na celou síť cyklistických zařízení na území 
Prahy 21 – Újezd nad lesy. Jedná se o celoměstskou i místní síť cyklistických opatření. 
S propočtem nákladů lze v případě potřeby aktivně pracovat v digitální podobě (tabulková 
část). 

V seznamech navrhovaných úprav (tabulky C1.1 a C1.2) jsou uvedeny orientační ceny 
realizací jednotlivých úseků, které počítají s 10% rezervou. Jedná se pouze o propočet 
z důvodů vyhrazení položek do plánovaných rozpočtů obce, MHMP či pro žádosti do fondů. 

Celková výše investice na realizace veškerých úprav v rámci dlouhodobého horizontu (tj. 
návrh ÚPn) v katastru Praha 21 činí cca 17 mil. Kč. Jedná se o finance ze všech možných 
oblastí a možných zdrojů, tj. (MHMP, fondy, SFDI,  atd.) 

Orientační náklady na realizaci nulté etapy předběžně činí: 

Etapa 0 (2013 / 2014):  cca    425.000,- 

Do nákladů nejsou zahrnuty náklady na přestavbu křižovatek. Další etapy je třeba zhodnotit 
dle priorit akčního plánu postupné realizace jednotlivých opatření MČ Praha 21.  

 

10.2 Možnosti financování 

V případě, že je navržené řešení pro cyklisty v koridoru: 

1. páteřní a hlavní celoměstské cyklotrasy  

- investorem PD je MHMP resp. MČ Praha 21 v závislosti na vy členěném 

rozpo čtu a aktuálním stavu finan čních rezerv  (na základě finančních 

možností resp. rozpočtu a s ohledem na priority výstavby a postupu 

budování celoměstské sítě. Priority budou určeny vždy na základě jednání 

se zástupci MHMP), 

- investorem realizace je MHMP (zast. KCD MHMP, radní pro dopravu, 

pověřený odbor TSK), 

- investorem může být i MHMP OMI (na základě oslovení) 

2. místní cyklotrasy  

- investor PD je MČ Praha 21 

- investor realizace samostatných opatření pro cyklisty (stezek a 

integračních opatření) je MČ Praha 21, na základě dohody a možností 

rozpočtu je možné oslovit MHMP, resp. TSK. Od roku 2013 je možno 

žádat SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) o realizaci nejen 

samostatných stezek pro cyklisty, ale také o financování jednotlivých 

opatření, které zajistí zvýšení bezpečnosti provozu cyklistů. Pravidla SFDI 

jsou k dIspozici na http://www.cyklodoprava.cz/file/novinka-sfdi-schvalil-nova-

pravidla-zelenou-dostaly-cyklopruhy-a-cyklopiktokoridory-pravidla-bezpecnost/ . 
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3. celoplošné úpravy (zóny 30) 

- v rámci úpravy dopravního režimu v území je třeba řešit i potřeby 

cyklistické dopravy. Např. v rámci postupného zřizování zón 30 je teba 

myslet i na provoz cyklistů a v místech jednosměrných komunikací je třeba 

zvážit i řešení cyklistů v protisměru, zklidňovací opatření posoudit a 

přizpůsobit i z hlediska provozu cyklistů apod. Investice do infrastruktury 

pro cyklisty jsou tedy v rámci jiných opatření, nejedná se tedy o 

samostatnou položku. 

4. cyklostojany 

- příprava (PD) řeší MČ  

- o realizaci stojanů lze požádat MHMP, TSK 

5. infopanely, odpočívky, zeleň a další doprovodné zařízení 

- přípravu i realizaci řeší MČ 

- lze zažádat o příspěvky z prostředku MŽP, či MMR (viz Běchovice). 

 

11. CYKLOGENEREL VS. GENEREL VS. ÚPn 
 

Páteřní a hlavní trasy sledují zčásti stávající územní plán (příloha č. 5 doprava - územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy), podrobně pak vychází z aktuálního systému 
celoměstské sítě cyklotras schváleného RHMP (viz příloha B4). Tyto trasy, resp. koridory 
mají v ÚPn smysl především z důvodu koordinace přípravy jednotlivých tras se záměry 
dalšími.   

Místní obsluha tj. cykodopravní koridory není nutno aby ÚPn obsahoval. Zpravidla se jedná o 
dopravní značení a zařízení v rámci současné komunikační sítě a je pouze na koordinaci 
rozvoje v území, zda opatření pro cyklisty bude vyžadovat řešit (dle schváleného 
cyklogenerelu) i po jednotlivých investorech záměrů, které nejsou v gesci MČ.   

Veškeré návrhy byly koordinovány s přípravou generelu dopravy (Ing. Šilar, 01-10/2013), 
pouze systém jednosměrných komunikací v okolí ul. Chmelická dosud nebyl definitivně 
určen. 

 

12. NÁVRHOVÉ OBDOBÍ, AKTUALIZACE 
 

Vzhledem k neustálému rozvoji území bude nutné generel (koncepci cyklistické dopravy) 
průběžně doplňovat a nejlépe v pětiletém období aktualizovat a to v koordinaci s Územním 
plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy ve spolupráci s KCD MHMP nebo zástupci MHMP 
DOP. 

První revizi, zmapování a zhodnocení vývoje systému cyklistické infrastruktury bude třeba 
provést nejpozději v roce 2017.    
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13. PRÁCE S CYKLOGENERELEM 

 

Generel reflektuje i předpokládaný budoucí rozvoj MČ včetně bezprostředního okolí a je 
určen jako podklad pro vypracování detailních projektů pro cyklistickou dopravy v Praze 21 a 
současně jako podklad územního plánování v návaznosti na znění stavebního zákona. 
Generel obsahuje i orientační ceny realizací navrhovaných řešení. 

Koordinace s veškerými jinými záměry (nové stavby, rekonstrukce, údržba značení) je nutné 
řešit průběžně, tj. generel slouží především jako otevřený pracovní dokument, se kterým 
pracují především zástupci odborů rozvoje území, dopravy a životního prostředí. 

Nedostatečná současná technická podpora v podobě ČSN 73 6110 [2] (omezuje se na 
schémata) a TP 179 [1] (rozvinutá podoba schémat a nástin řešení) je doplněna o metodiku 
schválenou MHMP a PČR [5], která jasně definuje prostorové potřeby pro integraci a 
doplňuje vzorové listy pro dopravní značení cyklistické infrastruktury a souvisejících úprav.  
Metodika je k dispozici na stránkách MHMP – Praha cyklistická (cyklo.praha.eu). 

Pro základní práci s generelem jsou nejd ůležit ější p řílohy 6 (stav), B7 (návrhy), C 
(tabulky) + oficiální metodické pokyny.  

 

 

14. MĚKKÁ OPATŘENÍ PRO PODPORU 
ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY 

 

Součástí procesu integrace cyklistické dopravy do území Prahy 21, resp. infrastruktury 
podporující bezpečnější a plynulejší pohyb cyklistů v území, je nutná podpora v podobě 
strategických, dokumentů, výchovy, osvěty, informovanosti, apod. Současně je třeba, aby 
rozvoj cyklistické dopravy byl koordinován určeným odborem a byl přímo i v gesci 
odpovědného pracovníka. 

Tyto tzv. „měkká opatření“ lze rozdělit následujícím způsobem a věnovat se jim doporučuje 
průběžně: 

� dokumenty 
o systém cyklistických komunikací (generel) součástí ÚPn a strategického 

plánování úřadu MČ Prahy 21, 
o další podpůrné a strategické dokumenty (usnesení Zastupitelstva o 

postupném naplňování cílů rozvoje cyklistické infrastruktury resp. podpora 
a budování odp. opatření, která jsou specifikována touto studií) tj. 
usnesení Zastupitelstva „O podpo ře v rozvoji budování cyklistické 
infrastruktury“ , 

� systém financování, plán financování (součástí generelu je výčet opatření a 
odhad finančních nákladů na jejich vybudování), koordinace s MHMP, 
koordinace se jinými záměry, v rámci kterých lze infrastrukturu pro cyklisty 
řešit současně (nemusí být samostatná investice),   

� odpovědná část úřadu (pověřený koordinátor) za rozvoj a udržování 
cyklistické infrastruktury 
o koordinace výstavby a integrace cyklistické infrastruktury  

- spolupráce, předávání zkušeností, sběr informací (KCD a DOP 
MHMP, PČR, okolní ÚMČ, StČ kraj) 

- průzkumy, jejich vyhodnocení a odezva 
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o interakce město vs. veřejnost (v rámci MHMP či Prahy 21) 
- mapy tištěné 
- GIS a mapy dynamické, web 
- PR + kampaně, akce, propagace, předměty, a jiné 

o výchova, osvěta, kampaně (připojení se k akcím MHMP, resp. 
neziskového sektoru v oboru dopravy a ŽP) 

- bezpečné cesty do škol, do práce na kole 
- současní uživatelé – cyklisté 
- potencionální uživatelé 

• žáci, studenti, pracující, senioři … 
- ostatní účastníci provozu 

• chodci, bruslaři, řidiči (profesionálové, referenti, ostatní) 
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• NÁVRHY ÚSEKŮ A UZLŮ 
• ETAPIZACE 
• ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLAD Ů  



Generel cyklistické dopravy
MČ PRAHA 21 - ÚJEZD NAD LESY

TABULKA ÚSEK Ů (popis + náklady) VŠECHNY ETAPY

STAV 2013 NÁVRH OPATŘENÍ

01 - 02 STAROKLÁNOVICKÁ žel. trať lesní cesta alt  A 50 alt  A 50 150 společný provoz ve vozovce
provoz cyklistů po zpevněné 

krajnici

ponechání provoz cyklistů na hlavní komunikaci při 
obnově vodicích čar V4 - posun, tj. zúžení jízdních 
pruhů na minimum / výhledově cyklopiktokoridor nebo 
ochranný pruh

1              150 000 Kč 22 500 Kč              *

02 - 03 STAROKLÁNOVICKÁ lesní cesta odbočka k žel.zast. alt  A 50 alt  A 50 400 společný provoz ve vozovce
provoz cyklistů po zpevněné 

krajnici

ponechání provoz cyklistů na hlavní komunikaci při 
obnově vodicích čar V4 - posun, tj. zúžení jízdních 
pruhů na minimum / výhledově cyklopiktokoridor nebo 
ochranný pruh

1              150 000 Kč 60 000 Kč              *

01 - 04 cesta podél tratě most přes železnici železniční stanice místní místní 80 nezpevněná pěšina
částečně zpevněná mlatová 

stezka
propojení pod mostem podél žel. Tratě pro chodce i 
cyklisty 2           1 000 000 Kč 80 000 Kč              

02 - 05 propojka STAROKLÁNOVICKÁ
hlavní 

STAROKLÁNOVICKÁ
žel. zast. místní místní 100 společný provoz

oprava povrchu, výtluky (souvislá 
údržba), obousměrný provoz 

cyklistů

MK v havarijním stavu, nutná údržba, resp. 
rekonstrukce, jednosměrný pro motor. dopravu - 
cykloobousměrka. Zobousměrnné podmíněno 
zklidněním v místě křížení s hlavní Staroklánovickou a 
zajištěním rozhledů - jinak jako náhrada 
podjezd/podchod pod mostem podél tratě 

2 1 000 000 Kč          100 000 Kč            

03 - 04 STAROKLÁNOVICKÁ (místní) odbočka k žel.zast. žel. zast. 8100 A 50 500 společný provoz
společný / oddělený provoz ve 

vozovce + ZÓNA 30

v případě zjednosměrnění kom. - oprava povrchu, 
obousměrný provoz cyklistů, provoz autobusů / 
cyklopruh v protisměru (směr žel.zast.)

3 -  Kč                     -  Kč                    **

03 - 09 STAROKLÁNOVICKÁ odbočka k žel.zast. HRÁDKOVA 8100 A 50 540 společný provoz ve vozovce 
provoz cyklistů po zpevněné 

krajnici

ponechání provoz cyklistů na hlavní komunikaci při 
obnově vodicích čar V4 - posun, tj. zúžení jízdních 
pruhů na minimum / výhledově cyklopiktokoridor nebo 
ochranný pruh

1 150 000 Kč             81 000 Kč              *

03 - 10 STAROKLÁNOVICKÁ odbočka k žel.zast. ČENTICKÁ 8100 A 50 590 chodník podél vozovky
stezka pro chodce a cyklisty 

(směr žel. zast.)
nová konstrukce stezky v celé šíři (min. 2,75 m) 3 6 800 000 Kč          4 012 000 Kč         

09 - 12 STAROKLÁNOVICKÁ ČENTICKÁ STAROKOLÍNSKÁ 8100
A 50 / alt A 

50
240 společný provoz ve vozovce cyklopiktokoridor

bez souvisejících úprav DZ v jednotlivých uzlových 
bodech 1 270 000 Kč             64 800 Kč              ***

12 - 16 STAROÚJEZDSKÁ STAROKOLÍNSKÁ hranice katastru 8100
A 50 / alt A 

50
980 společně ve vozovce

integrační opatření V20, resp. 
ochranný pruh

oprava výtluků + ul. vpustí a provedení nového VDZ, 
principem opatření je dopravní zklidnění a upozornění 
na výskyt cyklistů

1 270 000 Kč             264 600 Kč            ***

12 - 18 STAROKOLÍNSKÁ STAROKLÁNOVICKÁ POLESNÁ - A 240 370 společně ve vozovce
integrační opatření V20, resp. 

ochranný pruh, snížená dovolená 
rychlost

oprava výtluků + ul. vpustí a provedení nového VDZ, 
principem opatření je dopravní zklidnění a upozornění 
na výskyt cyklistů

1 -  Kč                     -  Kč                    * / **

18 - 45 STAROKOLÍNSKÁ POLESNÁ NADĚJOVSKÁ - A 240 990 společně ve vozovce
integrační opatření V20, resp. 

ochranný pruh, snížená dovolená 
rychlost

oprava výtluků + ul. vpustí a provedení nového VDZ, 
principem opatření je dopravní zklidnění a upozornění 
na výskyt cyklistů

1 -  Kč                     -  Kč                    * / **

12 - 67 NOVOSIBŘINSKÁ STAROKOLÍNSKÁ SUDĚJOVICKÁ - A 240 430 společně ve vozovce
integrační opatření V20, resp. 

ochranný pruh, snížená dovolená 
rychlost

oprava výtluků + ul. vpustí a provedení nového VDZ, 
principem opatření je dopravní zklidnění a upozornění 
na výskyt cyklistů

1 -  Kč                     -  Kč                    * / **

66 - 67 NOVOSIBŘINSKÁ SUDĚJOVICKÁ VELIMSKÁ - A 240 1150 společně ve vozovce
integrační opatření V20, resp. 

ochranný pruh, snížená dovolená 
rychlost

oprava výtluků + ul. vpustí a provedení nového VDZ, 
principem opatření je dopravní zklidnění a upozornění 
na výskyt cyklistů

1 -  Kč                     -  Kč                    * / **

09 - 17 ČENTICKÁ STAROKLÁNOVICKÁ POLSENÁ - A50 385
jednosměrný společně ve 

vozovce
cykloobousměrka rozšíření vozovky a realizace cyklopruhu v protisměru

PROBÍHÁ 
0

-  Kč                     -  Kč                    ****

17 - 18 POLESNÁ ČENTICKÁ STAROKOLÍNSKÁ - A50 190 společně ve vozovce ZÓNA 30, cykloobousměrka
v současnosti obousměrná komunikace, v případě 
zjednosměrnní PK nutno ponechat obousměrný 
provoz cyklistů - cyklopruh směr Starokolínská

0 800 000 Kč             152 000 Kč            

18 - 20 RÁPOŠOVSKÁ STAROKOLÍNSKÁ DOMANOVICKÁ - A50 350
jednosměrný společně ve 

vozovce
ZÓNA 30, cykloobousměrka

obousměrný provoz cyklistů, pouze na začátku a 
konci ulice DZ č. V20 0 100 000 Kč             35 000 Kč              

14 - 20 DOMANOVICKÁ RÁPOŠOVSKÁ STAROÚJEZDSKÁ - A50 190 společně ve vozovce společně ZÓNA 30 oprava výtluků, doplnění DZ 0 120 000 Kč             22 800 Kč              

00 - 100 stojany - - - - 5 chybí stojany pro jízdní kola instalace nových stojanů 0 30 000 Kč               150 000 Kč            

00 - 100 stojany - - - - 5 zastaralé stojany úprava současných stojanů 0 10 000 Kč               50 000 Kč              

21a - 21b OPLANSKÁ pěšina od Koloděj brod přes potok místní místní 300 pěšina
stezka pro chodce a cyklisty, 
podél koridor pro jezdce na 

koních (zelený pás)

nová konstrukce stezky + opatření pro jezdce na 
koních podél stezky, DŮLEŽITÁ HISTORICKÁ CESTA 
V ÚZEMÍ - NÁVAZNOST REGIONŮ, NUTNO ŘEŠIT I 
V RÁMCI STAVBY PŘELOŽKY I/12 (R12)

3 5 000 000 Kč          1 500 000 Kč         *****

21b - 28 OPLANSKÁ brod přes potok STAROKOLÍNSKÁ místní místní 580 společně ve vozovce společně ZÓNA 30
pouze lokální úpravy DZ v rámci ZÓNY 30, doplnění 
DZ jednosměrky v návaznostech 1 100 000 Kč             58 000 Kč              *

14 - 18a RATIBOŘSKÁ STAROKOLÍNSKÁ DOMANOVICKÁ místní místní 375 společně ve vozovce ZÓNA 30, cykloobousměrka
obousměrný provoz cyklistů, pouze na začátku a 
konci ulice DZ č. V20 1 120 000 Kč             45 000 Kč              *

19 - 19a DĚDICKÁ RÁPOŠOVSKÁ STAROÚJEZDSKÁ místní místní 340 společně ve vozovce společně ZÓNA 30
bez úpravy, pouze související DZ s úpravami v 
RATIBOŘSKÉ 1 -  Kč                     -  Kč                    *
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19 - 53a DĚDICKÁ RÁPOŠOVSKÁ RAČINĚVESKÁ místní místní 290 společně ve vozovce společně ZÓNA 31
bez úpravy, pouze související DZ s úpravami v 
RÁPOŠOVSKÉ 1 -  Kč                     -  Kč                    *

52 - 53a DĚDICKÁ RAČINĚVESKÁ OPLANSKÁ místní místní 105 -
stezka pro chodce a cyklisty C9 

(event. B11 / C7+13)
vlastnické problémy 3 5 000 000 Kč          525 000 Kč            

51 - 52 DĚDICKÁ Penny market OPLANSKÁ místní místní 120 společně ve vozovce společně ve vozovce cykloobousměrka - propojení do Oplanské 1 50 000 Kč               6 000 Kč                

27 - 51 DĚDICKÁ Penny market OPLANSKÁ místní místní 25 chodník
rozšíření chodníku a umístění C9 

/ osazení C7+E13
bezbarierizace a propojení vozovek, úprava 
dopravního režimu, povolení průjezdy cyklsitů 1 resp. 3 2 000 000 Kč          50 000 Kč              

26 - 53a DĚDICKÁ RAČINĚVESKÁ OPLANSKÁ místní místní 130 - nová C9 soukormý pozemek, oplocený areál 3 5 000 000 Kč          650 000 Kč            

53 - 53a RAČINĚVESKÁ STAROKOLÍNSKÁ DĚDICKÁ místní místní 110 místní obslužná komunikace
společný provoz ve vozovce, 

ZÓNA 30
v případě zjednosměrnění kom. - oprava povrchu a 
zachování obousměrného provozu cyklistů 1 -  Kč                     -  Kč                    

26 - 47 CERHÝNSKÁ OPLANSKÁ ONŠOVECKÁ místní místní 25 společně ve vozovce / pěšina
společně ve vozovce, zčásti 
(25m) stezka pro chodce a 

cyklisty nebo B11
úzká propojka po pozemku MHMP, ve správě MČ 3 5 000 000 Kč          125 000 Kč            

47 - 50 CERHÝNSKÁ ONŠOVECKÁ OCHOZSKÁ místní místní 190 společně ve vozovce ZÓNA 30, cykloobousměrka
obousměrný provoz cyklistů, pouze na začátku a 
konci ulice DZ č. V20 1 120 000 Kč             22 800 Kč              

22 - 44 OCHOZSKÁ OPLANSKÁ STAROKOLÍNSKÁ místní místní 580 společně ve vozovce ZÓNA 30 dopravní zklidnění v rámci zóny 30 1 -  Kč                     -  Kč                    *
25 - 49 CÍRKVICKÁ OPLANSKÁ OCHOZSKÁ místní místní 285 společně ve vozovce ZÓNA 30, cykloobousměrka

dopravní zklidnění v rámci zóny 30, zachování 
obousměrnosti provozu cyklistů 1 -  Kč                     -  Kč                    

24 - 56 DONÍNSKÁ OPLANSKÁ RÁPOŠOVSKÁ místní místní 560
společně ve vozovce, obytná 

zóny
cykloobousměrka v rámci stáv. 

obytné zóny
UMOŽNĚNÍ PRŮJEZDU CYKLISTŮ V OBOU 
SMĚRECH 1 15 000 Kč               8 400 Kč                

23 - 57 DRAŽICKÁ OPLANSKÁ RÁPOŠOVSKÁ místní místní 560 společně ve vozovce ZÓNA 30, cykloobousměrka
UMOŽNĚNÍ PRŮJEZDU CYKLISTŮ V OBOU 
SMĚRECH 1 15 000 Kč               8 400 Kč                

57 - 58 RÁPOŠOVSKÁ DRUHANICKÁ DRAŽICKÁ místní místní 80 společně ve vozovce ZÓNA 30, cykloobousměrka
UMOŽNĚNÍ PRŮJEZDU CYKLISTŮ V OBOU 
SMĚRECH 1 100 000 Kč             8 000 Kč                

15 - 22 DRUHANICKÁ STAROÚJEZDSKÁ OPLANSKÁ místní místní 590 společně ve vozovce společně ve vozovce úpravy pouze v rámci zřízení zóny 30 a redukce DZ 1 -  Kč                     -  Kč                    

16 - 21a cesta podél katastru STAROÚJEZDSKÁ OPLANSKÁ místní místní 850 -
nová stezka pro chodce a cyklisty 

C9
nová cesta s vyloučením motorové dopravy 3 5 000 000 Kč          4 250 000 Kč         

28 - 32 PILOVSKÁ STAROKOLÍNSKÁ BARCHOVICKÁ místní místní 790 společně ve vozovce společně ZÓNA 30 pouze lokální úpravy povrchů a DZ v rámci ZÓNY 30 1 -  Kč                     -  Kč                    **
32 - 33 PILOVSKÁ BARCHOVICKÁ podjezd pod žel. tratí místní místní 65 společně ve vozovce (B11) společně ve vozovce (B11) pouze lokální úpravy povrchů a DZ 1 -  Kč                     -  Kč                    

32 - 34 lesní cesta PILOVSKÁ rozcestí u žel. tratě místní místní 300 lesní cesta lesní cesta ponechat, pouze doplnění orientace 1 20 000 Kč               6 000 Kč                

31 - 34 lesní cesta PILOVSKÁ rozcestí u žel. tratě místní místní 350 lesní cesta lesní cesta ponechat, pouze doplnění orientace 1 20 000 Kč               7 000 Kč                

34 - 36 lesní cesta rozcestí u žel. tratě rozcestí u žel. zast. místní místní 730 lesní cesta lesní cesta ponechat, pouze doplnění orientace 1 20 000 Kč               14 600 Kč              

35 - 36 lesní cesta rozcestí u žel. zast. žel. zast. z centra místní místní 200 lesní cesta lesní cesta ponechat, pouze doplnění orientace 1 20 000 Kč               4 000 Kč                

36 37 lesní cesta žel. zast. z centra POLESNÁ místní místní 600 lesní cesta lesní cesta ponechat, pouze doplnění orientace 1 15 000 Kč               9 000 Kč                

37 38 POLESNÁ lesní cesta ČEKANOVICKÁ místní místní 125 společně ve vozovce společně ZÓNA 30 pouze lokální úpravy povrchů 1 -  Kč                     -  Kč                    

04 - 35 nástupiště žel. zast. - Jih - - místní místní 100 B11 B11 pouze lokální úpravy povrchů 1 500 000 Kč             50 000 Kč              

38 - 39 ČEKANOVICKÁ POLESNÁ hřiště místní A 25 430 společně ve vozovce společně ZÓNA 30 pouze lokální úpravy povrchů 2 -  Kč                     -  Kč                    **
30 - 39 ČEKANOVICKÁ hřiště PILOVSKÁ místní A 25 150 společně ve vozovce společně ZÓNA 30 chybí zpevněný povrch 3 -  Kč                     -  Kč                    **
38 - 40 lesní cesta POLESNÁ ČENTICKÁ místní místní 420 lesní cesta B11 lesní cesta B11 pouze lokální úpravy povrchů 1 100 000 Kč             42 000 Kč              

07 - 38 lesní cesta STAROKLÁNOVICKÁ POLESNÁ místní A 25 390 lesní cesta B11 lesní cesta B11 pouze lokální úpravy povrchů 1 200 000 Kč             78 000 Kč              

31 - 42 BEČVÁŘSKÁ - NECHVALICKÁ PILOVSKÁ
čistírna odp. vod 

(ČOV)
místní A 25 800 společně ve vozovce společně ZÓNA 30 pouze lokální úpravy povrchů a DZ 1 100 000 Kč             80 000 Kč              

41 - 44 NADĚJOVSKÁ NECHVALICKÁ STAROKOLÍNSKÁ místní místní 500 společně ve vozovce společně ZÓNA 30 pouze lokální úpravy povrchů a DZ 1 -  Kč                     -  Kč                    **
17 - 29 ČENTICKÁ POLESNÁ PILOVSKÁ místní místní 502 společně ve vozovce společně ZÓNA 30 pouze lokální úpravy povrchů a DZ 1 -  Kč                     -  Kč                    **
29 - 43 ČENTICKÁ PILOVSKÁ NADĚJOVSKÁ místní místní 515 společně ve vozovce společně ZÓNA 30 pouze lokální úpravy povrchů a DZ 1 -  Kč                     -  Kč                    **
17 - 38 POLESNÁ ČENTICKÁ ČEKANOVICKÁ místní místní 360 společně ve vozovce společně ZÓNA 30 pouze lokální úpravy povrchů a DZ 1 -  Kč                     -  Kč                    **
08 - 60 HOLŠICKÁ STAROKLÁNOVICKÁ SOBĚŠÍNSKÁ místní místní 250 společně ve vozovce ZÓNA 30, cykloobousměrka

UMOŽNĚNÍ PRŮJEZDU CYKLISTŮ V OBOU 
SMĚRECH 1 40 000 Kč               10 000 Kč              

09 - 61 HRÁDKOVA STAROKLÁNOVICKÁ SOBĚŠÍNSKÁ místní místní 250 společně ve vozovce ZÓNA 30, cykloobousměrka
UMOŽNĚNÍ PRŮJEZDU CYKLISTŮ V OBOU 
SMĚRECH 1 40 000 Kč               10 000 Kč              

11 - 62 HULICKÁ STAROKLÁNOVICKÁ SOBĚŠÍNSKÁ místní místní 250 společně ve vozovce
ZÓNA 30, cykloobousměrka - V20 
a cyklopruhy na vjezdu / výjezdu

UMOŽNĚNÍ PRŮJEZDU CYKLISTŮ V OBOU 
SMĚRECH 1 300 000 Kč             75 000 Kč              

59 - 62 SOBĚŠÍNSKÁ HODKOVSKÁ NOVOSIBŘINSKÁ místní místní 460 společně ve vozovce ZÓNA 30, cykloobousměrka úpravy DZ v návaznosti na cykloobousměrky 1 -  Kč                     -  Kč                    *
62 - 66 HULICKÁ SOBĚŠÍNSKÁ VELIMSKÁ místní místní 1350 společně ve vozovce společně ZÓNA 30 bez úprav 1 -  Kč                     -  Kč                    

63 - 67 SUDĚJOVICKÁ NOVOSIBŘINSKÁ HODKOVSKÁ místní místní 450 společně ve vozovce společně ZÓNA 31 úpravy DZ v návaznosti na cykloobousměrky 1 -  Kč                     -  Kč                    
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07 - 65 HODKOVSKÁ STAROKLÁNOVICKÁ VELIMSKÁ 8207 8207 + A 25 1540 společně ve vozovce společně ZÓNA 30
lokální vysprávky povrchu + orientační značení, 

ZPRŮJEZDNĚNÍ PRO CYKLISTY, 
CYKLOOBOUSMĚRKA

1 -  Kč                     -  Kč                    *

65 - 66 VELIMSKÁ NOVOSIBŘINSKÁ HODKOVSKÁ 8207 8207 440 společně ve vozovce společně ZÓNA 30 lokální vysprávky povrchu + orientační značení 1 -  Kč                     -  Kč                    *
65 - 88 lesní cesta VELIMSKÁ - - A 25 720 lesní cesta B11 lesní cesta B11 lokální vysprávky povrchu + orientační značení 1 -  Kč                     -  Kč                    *
02 - 88 lesní cesta - - 8211 8211 + A 25 1350 lesní cesta B11 lesní cesta B11 lokální vysprávky povrchu + orientační značení 1 -  Kč                     -  Kč                    *
88 - 89 lesní cesta - - 8211 8211 1375 lesní cesta B11 lesní cesta B11 lokální vysprávky povrchu + orientační značení 1 -  Kč                     -  Kč                    *
89 - 90 lesní cesta - křížení s tratí - - místní místní 450 lesní cesta B11 lesní cesta B11 lokální vysprávky povrchu + orientační značení 2 -  Kč                     -  Kč                    *
90 - 91

severojižní lesní cesta podél 
hranice k.ú.

- - místní místní 580 lesní cesta B11 lesní cesta B11 lokální vysprávky povrchu + orientační značení 2 -  Kč                     -  Kč                    *
91 - 92 lesní cesta - ŠTAMBERK - A 259 1320 lesní cesta B11 lesní cesta B11 lokální vysprávky povrchu + orientační značení 2 -  Kč                     -  Kč                    *
90 - 93 lesní cesta podél tratě směr Úvaly ŠTAMBERK

PERNEROVA 
(ÚVALY)

místní místní 1400 lesní cesta B11 lesní cesta B11 lokální vysprávky povrchu + orientační značení 2 -  Kč                     -  Kč                    *
93 - 94

lesní cesta od Habrovské směr 
Úvaly

MECHOVKA ŠTAMBERK místní místní 1070 lesní cesta B11 lesní cesta B11 lokální vysprávky povrchu + orientační značení 2 -  Kč                     -  Kč                    *
94 - 95 HABROVSKÁ MECHOVKA MEDINSKÁ místní místní 300 obytná zóna bez úprav - 1 -  Kč                     -  Kč                    

04 - 95 stezka U trativodu - Habrovská U TRATIVODU HABROVSKÁ místní místní 160 lesní cesta B11 stezka pro chodce a cyklisty nová konstrukce stezky bez krajníků 3 3 000 000 Kč          480 000 Kč            

13 - 70 CHMELICKÁ STAROÚJEZDSKÁ TOUŠICKÁ místní místní 160 společně ve vozovce ZÓNA 30, cykloobousměrka
UMOŽNĚNÍ PRŮJEZDU CYKLISTŮ V OBOU 
SMĚRECH 1 100 000 Kč             16 000 Kč              *

70 - 71 CHMELICKÁ TOUŠICKÁ ZAŘÍČANSKÁ místní místní 440 společně ve vozovce ZÓNA 30 bez úprav (pouze povrch) 1 -  Kč                     -  Kč                    *
68 - 69 CHABEŘICKÁ TŘEBETÍNSKÁ ZAŘÍČANSKÁ místní místní 230 společně ve vozovce ZÓNA 30, cykloobousměrka

UMOŽNĚNÍ PRŮJEZDU CYKLISTŮ V OBOU 
SMĚRECH 1 -  Kč                     -  Kč                    *

67 - 73 ZAŘÍČANSKÁ NOVOSIBŘINSKÁ ŠLITROVA místní místní 670 společně ve vozovce
snížená rychlosti, prvky zklidnění 

dopravy
bez úprav (pouze povrch) 1 -  Kč                     -  Kč                    *

73 - 76 ZAŘÍČANSKÁ ŠLITROVA hranice k.ú. Sibřina místní místní 740 panelová cesta nová stezka C9 - 3 5 000 000 Kč          3 700 000 Kč         

15 - 75 ŠLITROVA STAROÚJEZDSKÁ TOUŠICKÁ místní místní 500 pole nová místní obslužná kom. řešit také obousměrný provoz cyklistů 4 -  Kč                     -  Kč                    *
72 - 75 ŠLITROVA TOUŠICKÁ ZAŘÍČANSKÁ místní místní 500 společně ve vozovce ZÓNA 30 bez úprav (pouze povrch) 1 -  Kč                     -  Kč                    *
72 - 79 CHÝJICKÁ ZAŘÍČANSKÁ ROHOŽNICKÁ místní místní 585 pole nová místní obslužná kom. řešit také obousměrný provoz cyklistů 4 -  Kč                     -  Kč                    *
71 - 86 LIŠICKÁ ZAŘÍČANSKÁ ROHOŽNICKÁ místní místní 1000 společně ve vozovce ZÓNA 30 bez úprav (pouze povrch) 1 -  Kč                     -  Kč                    *
66 - 79 ROHOŽNICKÁ NOVOSIBŘINSKÁ CHÝJICKÁ 8207 8207 700 společně ve vozovce prvky zklidnění + snížená rychlost prvky zklidnění + snížená rychlost 1 -  Kč                     -  Kč                    *
16 - 78 polní cesta místní místní 830 polní cesta B11 úpravy povrchu v rámci pozemkových úprav 2 -  Kč                     -  Kč                    *
76 - 79 ROHOŽNICKÁ ZAŘÍČANSKÁ CHÝJICKÁ místní místní 790 společně ve vozovce

bez úprav - pouze nutno 
koordinovat se stavbou I/12

orientační značení 1 -  Kč                     -  Kč                    *
76 - 77 polní cesta místní místní 450 polní cesta / pole B11 zčásti nová cesta 3 -  Kč                     -  Kč                    *
77 - 78 polní cesta místní místní 300 polní cesta / pole C9 nutná koordinace se satvbou I/12 4 -  Kč                     -  Kč                    *
79 - 80 ŽLEBSKÁ ROHOŽNICKÁ MĚŠÍNSKÁ místní místní 475 společně ve vozovce bez úprav - 1 -  Kč                     -  Kč                    *
80 - 86 MĚŠÍNSKÁ ROHOŽNICKÁ ŽEHUŠICKÁ 8207 8207 230 společně ve vozovce úpravy v rámci zklidnění území úpravy DZ 1 -  Kč                     -  Kč                    *
80 - 81 ŽEHUŠICKÁ MĚŠÍNSKÁ ŽHERSKÁ 8207 8207 320 společně ve vozovce úpravy v rámci zklidnění území úpravy DZ 1 -  Kč                     -  Kč                    *
81 - 82 stezka ŽEHUŠICKÁ NA LADECH 8207 8207 110 C9 C9 úprava povrchu a obrub (nájezd) 1 500 000 Kč             55 000 Kč              

81 - 83 ŽEHUŠICKÁ stezka 8207 NA LADECH místní místní 300 společně ve vozovce úpravy v rámci zklidnění území úpravy DZ 1 -  Kč                     -  Kč                    *
83 - 84 polní cesta NA LADECH silnice místní místní 85 cesta B11 úprava povrchu  2 2 000 000 Kč          170 000 Kč            

101 - 102 polní cesta místní místní 340 pole polní cesta B11 nová účelová komunikace podél silnice I/12 4 -  Kč                     -  Kč                    

102 - 103 polní cesta místní místní 760 pole polní cesta B11 nová účelová komunikace podél silnice I/12 4 -  Kč                     -  Kč                    

cena celkem: 16 895 400 Kč

S
E

V
E

R
O

V
Ý

C
H

O
D

JI
H

O
V

Ý
C

H
O

D

severně podél přeložky I/12

severně podél přeložky I/12

podél katastru Koloděj

podél katastru Sibřiny

podél katastru Sibřiny

10 / 2013 3 / 4



Generel cyklistické dopravy
MČ PRAHA 21 - ÚJEZD NAD LESY

TABULKA ÚSEK Ů (popis + náklady) VŠECHNY ETAPY

STAV 2013 NÁVRH OPATŘENÍO
B

LA
S

T

ORIENTAČNÍ 
CENA [Kč]

ULICE
OZN 

STÁV. CT
OZN ÚSEKU DETAILNÍ POPIS

DOPRAVNÍ REŽIM CYKLISTICKÉ DOPRAVY
ETAPA Poznámka

ÚSEK (ULICE) OZN NAVR. 
CT

DÉLKA 
ÚSEKU(m)

 JEDNOTKOVÁ 
CENA [Kč/km] 

101 - 106
pěšiny, pole, polní a lesní cesty 

podél stavby I/12 (dle ŘSD stavba 
S64)

místní místní 3000
pole, polní cesty (účelové 

komunikace)
B11, stezky pro chodce a cyklisty,

podíl stavby přeložky I/12 jsou dnes pole nebo 
částečně zpevněné komunikace; systém cest se bude 
odvíjet od podrobnější územní studie, která prověří 
majetkoprávní vztahy a bude řešit návaznosti na 
propojení Koloděje - Újezd nad Lesy vč. současné 
návaznosti na cesty, které vzniknou v rámci staveb R1 
a R12, podél kterých se předpokládá zčásti nový 
systém polních cest a účelových komunikací 
(obslužných pro okolní pozemky). Na těchto cestách 
se zpravidla cyklisté pohybují společně s ostatní 
dopravou.

-  Kč                     -  Kč                    

LEGENDA
SDZ svislé dopravní  značení

vodorovné dopravní značení
B1 zákaz vjezdu
B11 zákaz vjezdu motorových vozidel
V20 cyklopiktokoridor  - prostor pro cyklisty (není vyhrazený, neurčuje přednost, pouze upozorňuje na potenciáln koridor, kudy mohou projíždět cyklisté)
V14 vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (IP20) dle zákona 361/2000Sb.
C8 stezka pro chodce
C9 stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem
C10 stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem
C7+E13 stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů
DÚR dokumentace pro územní řízení
DSP dokumentace pro stavební povolení

hlavní dopravní prostor
PDP přidružený prostor
SSZ světelné signalizační zařízení
OK okružní křižovatka
etapizace nároky na přípravu jednotlivých opatření 1-5, 1 - nejméně náročné, atd.
MČ Městská část

OBECNĚ

ETAPY

0 - jednoduché stavební úpravy, úpravy dopravního zna čení - v roce 2013/2014
1 - dopravní značení a související drobné stavební úpravy (stanovení místní úpravy DZ, resp. event. drobné úpravy na ohlášení)
2 - stavební úpravy současného zařízení pro cyklistickou dopravu většího rozsahu (+ event. jednoduché úpravy na ohlášení udržovacích prací)
3 - nová opatření pro cyklistickou dopravu vyžadující stavební úpravy DÚR +DSP
4 - úpravy a stavby vyžadující územní studii, resp. jako součást jiné územní studie

POZNÁMKY

Realizace nemusí být provedena ze samostatné kapitoly "cyklistická infrastruktura MČ PRAHA 21" - lze řešit společně s obnovou dopravního značení (TSK)

Realizace v rámci úprav resp. rekonstrukce celé komunikace, nejedná se o samostatnou položku cyklistické infrastruktury

V ceně je zahrnuto pouze předmětné značení (viz detailní popis), nutno připočíst i cenu úprav v jednotlivých uzlech

Příprava již probíhá

*
**

VDZ

HDP

***
****

iii) Řešení v jednotlivých uzlech se má odvíjet od řešení v navazujících úsecích (koridorech). Podrobná  specifikace úprav v t ěchto uzlech (k říženích) nelze vydefinovat v rámci tohoto koncep čního dokumentu, avšak pouze obecn ě (viz následující tabulka uzl ů).

i) úpravy uli čních vpustí (oto čení mříží kolmo na sm ěr jízdy) p ředevším v nejužívan ějších koridorech (8100, A440, A 248), postupn ě všechny 
ii) realizace stojan ů před budovami ve řejné vybavenosti (samostatná investice - lze spolup racovat s MHMP)

hranice katastrů Újezda nad Lesy a Koloděj
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Generel cyklistické dopravy
MČ PRAHA 21 - ÚJEZD NAD LESY

TABULKA ÚSEK Ů (popis + náklady) ETAPA 0 a p řehled zám ěrů pro rok 2013 - 2014

STAV 2013 NÁVRH OPATŘENÍ

01 - 02 STAROKLÁNOVICKÁ žel. trať lesní cesta alt  A 50 alt  A 50 150 společný provoz ve vozovce
provoz cyklistů po zpevněné 

krajnici

ponechání provoz cyklistů na hlavní komunikaci při 
obnově vodicích čar V4 - posun, tj. zúžení jízdních 
pruhů na minimum / výhledově cyklopiktokoridor nebo 
ochranný pruh

1              150 000 Kč 22 500 Kč              *

02 - 03 STAROKLÁNOVICKÁ lesní cesta odbočka k žel.zast. alt  A 50 alt  A 50 400 společný provoz ve vozovce
provoz cyklistů po zpevněné 

krajnici

ponechání provoz cyklistů na hlavní komunikaci při 
obnově vodicích čar V4 - posun, tj. zúžení jízdních 
pruhů na minimum / výhledově cyklopiktokoridor nebo 
ochranný pruh

1              150 000 Kč 60 000 Kč              *

01 04 cesta podél tratě most přes železnici železniční stanice místní místní 80 nezpevněná pěšina
částečně zpevněná mlatová 

stezka
propojení pod mostem podél žel. Tratě pro chodce i 
cyklisty 2           1 000 000 Kč 80 000 Kč              

02 05 propojka STAROKLÁNOVICKÁ
hlavní 

STAROKLÁNOVICKÁ
žel. zast. místní místní 100 společný provoz

oprava povrchu, výtluky (souvislá 
údržba), obousměrný provoz 

cyklistů

MK v havarijním stavu, nutná údržba, resp. 
rekonstrukce, jednosměrný pro motor. dopravu 
provoz zachován (se zklidněním a vyřešením 
odbočení z hlavní kom. /směr Klánovice/  , 
cykloobousměrka

2 1 000 000 Kč         100 000 Kč            

03 - 04 STAROKLÁNOVICKÁ (místní) odbočka k žel.zast. žel. zast. 8100 A 50 500 společný provoz
společný provoz ve vozovce, 

ZÓNA 30

v případě zjednosměrnění kom. - oprava povrchu, 
obousměrný provoz cyklistů, provoz autobusů / 
cyklopruh v protisměru (směr žel.zast.)

3 -  Kč                    -  Kč                   **

03 - 09 STAROKLÁNOVICKÁ odbočka k žel.zast. HRÁDKOVA 8100 A 50 540 společný provoz ve vozovce 
provoz cyklistů po zpevněné 

krajnici

ponechání provoz cyklistů na hlavní komunikaci při 
obnově vodicích čar V4 - posun, tj. zúžení jízdních 
pruhů na minimum / výhledově cyklopiktokoridor nebo 
ochranný pruh

1 150 000 Kč            81 000 Kč              *

03 10 STAROKLÁNOVICKÁ odbočka k žel.zast. ČENTICKÁ 8100 A 50 590 chodník podél vozovky
stezka pro chodce a cyklisty 

(směr žel. zast.)
nová konstrukce stezky v celé šíři (min. 2,75 m) 3 6 800 000 Kč         4 012 000 Kč         

09 12 STAROKLÁNOVICKÁ ČENTICKÁ STAROKOLÍNSKÁ 8100
A 50 / alt 

A 50
240 společný provoz ve vozovce cyklopiktokoridor

bez souvisejících úprav DZ v jednotlivých uzlových 
bodech 1 270 000 Kč            64 800 Kč              ***

12 - 16 STAROÚJEZDSKÁ STAROKOLÍNSKÁ hranice katastru 8100
A 50 / alt 

A 50
980 společně ve vozovce

integrační opatření V20, resp. 
ochranný pruh

oprava výtluků + ul. vpustí a provedení nového VDZ, 
principem opatření je dopravní zklidnění a upozornění 
na výskyt cyklistů

1 270 000 Kč            264 600 Kč            ***

09 - 17 ČENTICKÁ STAROKLÁNOVICKÁ POLSENÁ - A50 385
jednosměrný společně ve 

vozovce
cykloobousměrka rozšíření vozovky a realizace cyklopruhu v protisměru

PROBÍHÁ 
0

-  Kč                    -  Kč                   ****
17 - 18 POLESNÁ ČENTICKÁ STAROKOLÍNSKÁ - A50 190 společně ve vozovce ZÓNA 30, cykloobousměrka

v současnosti obousměrná komunikace, nutno 
ponechat obousměrný provoz cyklistů - cyklopruh 0 800 000 Kč            152 000 Kč            

18 - 20 RÁPOŠOVSKÁ STAROKOLÍNSKÁ DOMANOVICKÁ - A50 350
jednosměrný společně ve 

vozovce
ZÓNA 30, cykloobousměrka

obousměrný provoz cyklistů, pouze na začátku a 
konci ulice DZ č. V20 0 120 000 Kč            42 000 Kč              

14 - 20 DOMANOVICKÁ RÁPOŠOVSKÁ STAROÚJEZDSKÁ - A50 190 společně ve vozovce společně ZÓNA 30 oprava výtluků, doplnění DZ 0 120 000 Kč            22 800 Kč              

00 - 100 stojany - - - - 5 chybí stojany pro jízdní kola instalace nových stojanů 0 30 000 Kč              150 000 Kč            

00 - 100 stojany - - - - 5 zastaralé stojany úprava současných stojanů 0 10 000 Kč              50 000 Kč              

cena celkem: 4 839 200 Kč

ETAPY ETAPA 0 s úpravami v Polesné cena celkem: 416 800 Kč      

0 - jednoduché stavební úpravy, úpravy dopravního zna čení - v roce 2013/2014 ETAPA 0 bez úprav v Polesné cena celkem: 264 800 Kč      
1 - dopravní značení a související drobné stavební úpravy (stanovení místní úpravy DZ, resp. ohlášení)
2 - stavební úpravy současného zařízení pro cyklistickou dopravu většího rozsahu (ohlášení udržovacích prací)

3 - nová opatření pro cyklistickou dopravu vyžadující stavební úpravy DÚR +DSP
4 - úpravy a stavby vyžadující územní studii, resp. jako součást jiné územní studie

POZNÁMKY

Realizace nemusí být provedena ze samostatné kapitoly "cyklsitická infrastruktura MČ PRAHA 21" - lze řešit společně s obnovou dopravního značení (TSK)

Realizace v rámci úprav resp. rekonstrukce celé komunikace, nejedná se o samostatnou položku cyklistické infrastruktury

V ceně je zahrnuto pouze předmětné značení (viz detailní popis), nutno připočíst i cenu úprav v jednotlivých uzlech

Příprava již probíhá

ÚPRAVY OBECNĚ

ULICE
OZN 

STÁV. CT
OZN ÚSEKU

iii) Řešení v jednotlivých uzlech se má odvíjet od řešení v navazujících úsecích (koridorech). Podrobná  specifikace úprav v t ěchto uzlech (k říženích) nelze vydefinovat v rámci tohoto koncep čního dokumentu, avšak pouze obecn ě (viz následující tabulka uzl ů).

i) úpravy uli čních vpustí (oto čení mříží kolmo na sm ěr jízdy) p ředevším v nejužívan ějších koridorech (8100, A440, A 248), postupn ě všechny 
ii) realizace stojan ů před budovami ve řejné vybavenosti (samostatná investice - lze spolup racovat s MHMP)

ÚSEK (ULICE) DOPRAVNÍ REŽIM CYKLISTICKÉ DOPRAVY

***
****

Poznámka

*
**

ORIENTAČNÍ 
CENA [Kč]

OZN 
NAVR. CT

DÉLKA 
ÚSEKU(m)

 JEDNOTKOVÁ 
CENA [Kč/km] 

DETAILNÍ POPIS ETAPA
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Generel cyklistické dopravy
MČ PRAHA 21 - ÚJEZD NAD LESY

TABULKA ÚSEK Ů (popis + náklady) ETAPA 0 a p řehled zám ěrů pro rok 2013 - 2014

STAV 2013 NÁVRH OPATŘENÍ
ULICE

OZN 
STÁV. CT

OZN ÚSEKU
ÚSEK (ULICE) DOPRAVNÍ REŽIM CYKLISTICKÉ DOPRAVY

Poznámka
ORIENTAČNÍ 

CENA [Kč]
OZN 

NAVR. CT
DÉLKA 

ÚSEKU(m)
 JEDNOTKOVÁ 
CENA [Kč/km] 

DETAILNÍ POPIS ETAPA

LEGENDA
SDZ svislé dopravní  značení

vodorovné dopravní značení
B1 zákaz vjezdu
B11 zákaz vjezdu motorových vozidel
V20 cyklopiktokoridor  - prostor pro cyklisty (není vyhrazený, neurčuje přednost, pouze upozorňuje na potenciáln koridor, kudy mohou projíždět cyklisté)
V14 vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (IP20) dle zákona 361/2000Sb.
C8 stezka pro chodce
C9 stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem
C10 stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem
DÚR dokumentace pro územní řízení
DSP dokumentace pro stavební povolení

hlavní dopravní prostor
PDP přidružený prostor
SSZ světelné signalizační zařízení
OK okružní křižovatka
etapizace nároky na přípravu jednotlivých opatření 1-5, 1 - nejméně náročné, atd.
MČ Městská část

VDZ

HDP
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Generel cyklistické dopravy
MČ PRAHA 21 - ÚJEZD NAD LESY

TABULKA UZL Ů - hrubý popis + náklady

2013 NÁVRH OPATŘENÍ

01 SLAVĚTÍNSKÁ žel. rať - nadjezd 8100 alt. A 50 vozovka vozovka + podjezd

ve vozovce bude provoz cyklistů zachován, avšak A 50 
bude značena podchodem / podjezdem po žel. tratí  (04), 
podél tratě nová stezka, resp. účel cesta mezi žel. stanicí 

a východní částí lesa směr Úvaly - návaznost na trasu 
8211 a A 25

v rámci úseku 2
nutná koordinace s 

SŽDC

02 STAROKLÁNOVICKÁ lesní cesta 8211 8211 8211 vozovka zklidnění v křížení

v souvislosti s žešením odbočení do jednosměrné kom. 
směrem k žel. stanici je třeba řešit i provoz cyklistů - 

dnes nevyhovující výjezd přesd Starokolínskou - chybí 
rozhledy. V budoucnu třeba zobousměrnit - po vyřešení 

rozhledů a zklidnění dopravy

v rámci úseku 2 -

03 STAROKLÁNOVICKÁ MK k žel. stanici 8100 A 50 vozovka zklidnění v křížení

bezpečné odbočení (přímé resp. nepřímé), výhledově: 
stezka v PP podél západní strany v místě chodníčku, 

současně lepší připojení MK od žel. stanice Pha-
Klánovice do vozovky / hranice zóna 30 /, cyklisté výjezd 

ještě v rámci  MK v zóně 30 na stezku

v rámci úseku 2 -

04 8100 A 50 schodiště bezbarierizace
v místě dnes schodiště, nutné bezbariérové řešení v 
dopravním režimu chodník (pěší zóna) s povoleným 

pohybem cyklistů
v rámci úseku 1

nutná koordinace s 
SŽDC, infopanel na 
obou stranách ž.st.

04 8101 A 51
stojany v rámci 

B+R
doplnění cykloboxů

nutné doplnit o stupeň lepší vybavení co se týče 
parkování jízdních kol - nejlépe kryté uzamykatelné 

cykloboxy, kapacita 20 ks v roce 2014, +20 ks v r. 2015 
nutno vyřešit správce a uzamykná, resp. pronájem

20.000,- / kus 1 -

05 STAROKLÁNOVICKÁ MK k žel. stanici 8211 / 8100 8211 / A 50 vozovka
ZÓNA 30 / 

CYKLOOBOUSMĚRKA
řešení v závislosti na zprovoznění 02 v rámci úseku 2 -

06 STAROKLÁNOVICKÁ MK k žel. stanici 8100 A50 vozovka HDP / PP

nájezd / sjezd z vozovky na stezku v závislosti na 
umístění nových vjezdů a vchodů na nezastavěné 

parcely - podél parcel chodníky a až za nimi provést 
přesmyk z HDP do PP a naopak 

v rámci úseku 2 -

07 STAROKLÁNOVICKÁ HODKOVSKÁ 8100 / 8207
8207 / A 50 / 

A 25
vozovka HDP / PP

zobousměrnění Hodkovské, zklidnění na vjezdu do obce, 
umožnění křížení ze stezky ve Staroklánovické do 

Hodkovské

v rámci úseku 03-
10

2 -

08 STAROKLÁNOVICKÁ HOLŠICKÁ 8100 A 50 vozovka HDP / PP
zobousměrnění Holšické, umožnění křížení ze stezky ve 

Staroklánovické do Holšické
v rámci úseku 03-

10
2 -

09 STAROKLÁNOVICKÁ HRÁDKOVA 8100 A 50 vozovka HDP / PP
zobousměrnění Hrádkovy, umožnění křížení ze stezky ve 

Staroklánovické do Hrádkovy
v rámci úseku 03-

10
2 -

10 STAROKLÁNOVICKÁ ČENTICKÁ 8100 A 50 vozovka HDP / PP

v rámci celkového řešení v křižovatce (společně s 
řešením pěších vazeb), nutno řešit společně se 

zklidněním Staroklánovické, odbočením do cyklopruhu v 
Čentické apod.

v rámci úseku 1
podrobná situace 

B9.1

11 STAROKLÁNOVICKÁ HULICKÁ 8100 A 50 vozovka vozovka
společně se zklidněním Staroklánovické a řešením V20 + 

celého okolí uzlu 10 nutno vyřešit i zobousměrnění 
Hulické a celé křížení

v rámci úseku 1
podrobná situace 
B9.3, infopanel

podchod / podjezd s žel. tratí Praha -
Klánovice

poznámka / objekty
REŽIM CYKLISTICKÉ DOPRAVY

PRIORITY
NÁKLADY / 
REALIZACE

podchod / podjezd s žel. tratí Praha - 
Klánovice

OZNAČENÍ 
UZLU

OZN STÁV. 
CT

OZN 
NAVRH. CT

DETAILNÍ POPISULICE
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Generel cyklistické dopravy
MČ PRAHA 21 - ÚJEZD NAD LESY

TABULKA UZL Ů - hrubý popis + náklady

2013 NÁVRH OPATŘENÍ
poznámka / objekty

REŽIM CYKLISTICKÉ DOPRAVY
PRIORITY

NÁKLADY / 
REALIZACE

OZNAČENÍ 
UZLU

OZN STÁV. 
CT

OZN 
NAVRH. CT

DETAILNÍ POPISULICE

12 STAROÚJEZDSKÁ STAROKOLÍNSKÁ 8100 A 50 / A 240 SSZ / vozovka SSZ / vozovka

celou křižovatku je třeba řešit komplexně, přestavba 
SSZ, posun STOPčar, úprava mezičasů, integrace 

řešení cyklsitické dopravy: V19 (předsazené prostory pro 
cyklisty),  prověření kapacity křižovatky, primárně V20 ze 
směrů Klánovice - Koloděje (8100 / A 50), sekundárně i 

řešení V20 v trase A 240 tj. NOVOSIBŘINSKÁ - 
STAROKOLÍNSKÁ

v rámci SSZ 1 -

13 STAROÚJEZDSKÁ CHMELICKÁ 8100 A 50 vozovka vozovka / zóna 30
zobousměrnění Chmelické ať už bude jednosměrná pro 

IAD v jakémkoliv směru, v rámci zřízení zóny 30

v rámci zóny 30 i 
samostatně se 

zjednosměrněním
1 -

14 STAROÚJEZDSKÁ DOMANOVICKÁ 8100 A 50 vozovka vozovka / zóna 30
vyřešit nepřímé levé odbočení do DOMANOVICKÉ, 

společně s by-pasem A50 podél křižovatky 12
v rámci úseku 1

podrobná situace 
B9.2

15 STAROÚJEZDSKÁ DRUHANICKÁ 8100 A 50 vozovka vozovka / zóna 30
zajištění rozhledů pro křížení a nájezdy do V20 v ul. 

STAROÚJEZDSKÁ
v rámci úseku 4 -

16 STAROÚJEZDSKÁ JEŽOVICKÁ 8100 A 50 PP / HDP
prvek zklidnění na 

vjezdu do zastavěné 
části obce

ostrůvek + přesmyk pro cyklisty HDP / PP dle příručky 
BESIP v obcích

v rámci úseku 2 -

17 POLESNÁ ČENTICKÁ -
místní / alt. A 

50
HDP zvýšená křižovatka

realizace v rámci zóny 30, v návaznostech 
cykloobousměrky (Čentická, výhledově i Polesná - úsek 
podél školy, na zvýšené křižovatce je zklidněný provoz = 

zajištění bezpečného odbočování + pohybu chodců

v rámci zóny 30 1

18 STAROKOLÍNSKÁ POLESNÁ -
A 240 / alt. 

A50
HDP / PP úprava SSZ

se zobousměrněním Rápošovské směr jih nutno dořešit i 
křížení Starokolínské, při signálu STŮJ pro vozidla na 
Starokolínské stojí vozidla přesně v křižovatce, takže 

cyklisté jedoucí napříč s chodeckým signálem VOLNO 
musí využít přechodu. VAR 1: PONECHAT REŽIM A 
VYČKAT LEGALIZACE JÍZDY CYKLISTŮ VE SPOL. 

PROSTORU S CHODCI, VAR 2: ODSUNOUT 
STOPČÁRU PŘED KŘIŽOVATKU A DOPLNIT 

NÁVĚSTIDLA PRO CYKLISTY Z OBOU VEDLEJŠÍCH 
SMĚRŮ SPOL. S VÝZVOU

v rámci SSZ 1
koordinace s 

rekonstrukcí SSZ

19 RÁPOŠOVSKÁ DĚDICKÁ - alt. A50 HDP
úprava dopravního 

režimu
úprava DZ (cykloobousměrky), event. zklid. prvky v rámci 

zóny 30, které napomomáhají provozu cykl.dopravy

v rámci zóny 30 i 
samostatně se 

zjednosměrněním
2 -

19a, DĚDICKÁ RATIBOŘSKÁ - místní HDP
úprava dopravního 

režimu
úprava DZ (cykloobousměrky), event. zklid. prvky v rámci 

zóny 30, které napomomáhají provozu cykl.dopravy

v rámci zóny 30 i 
samostatně se 

zjednosměrněním
2 -

20 RÁPOŠOVSKÁ DOMANOVICKÁ místní
místní / alt. A 

50
HDP doplnění směrového DZ - v rámci alt. A 50 2 -

21a OPLANSKÁ V. CHOCHOLY - místní polní cesta C9 nová stezka s pásem pro provoz koní, hranice katastrů v rámci úseku 2
důležitá turistická 

cesta (pěší, cyklo a 
hipodoprava), 

historická cesta - 
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Generel cyklistické dopravy
MČ PRAHA 21 - ÚJEZD NAD LESY

TABULKA UZL Ů - hrubý popis + náklady

2013 NÁVRH OPATŘENÍ
poznámka / objekty

REŽIM CYKLISTICKÉ DOPRAVY
PRIORITY

NÁKLADY / 
REALIZACE

OZNAČENÍ 
UZLU

OZN STÁV. 
CT

OZN 
NAVRH. CT

DETAILNÍ POPISULICE

21b OPLANSKÁ hranice extravilánu - místní polní cesta
C9 / místní PK - 

vozovka
nutno vyřešit objekt: mostek / propustek v rámci úseku 2

22 - 27      
47 - 50,     
54 - 58

- místní HDP
úprava dopravního 

režimu
úprava DZ (cykloobousměrky), event. zklid. prvky v rámci 

zóny 30, které napomomáhají provozu cykl.dopravy

v rámci zóny 30 i 
samostatně se 

zjednosměrněním
2 -

29 - 33       
38 - 39     41 

- 43      
- místní / A 25 HDP

úprava dopravního 
režimu

úprava DZ (cykloobousměrky), event. zklid. prvky v rámci 
zóny 30, které napomomáhají provozu cykl.dopravy, v 

případě A 25 doplnění směrové DZ (07-38-39-30-31-41-
42)

v rámci zóny 30 i 
samostatně se 

zjednosměrněním
2

32: infopanel + 
odpočívka,            

38: odpočívka

34,36,37 - místní B11 směrové DZ - v rámci úseku 3 -

40 ČENTICKÁ lesní cesta  -
místní / alt 

A50
B11 / MK

úprava DZ a sklopení 
obrub

drobné stavební úpravy a DZ v rámci úseku 3 -

44 STAROKOLÍNSKÁ NADĚJOVSKÁ - A 240 HDP HDP - v rámci úseku 3
infopanel + 

odpočívka u rybníka

45 STAROKOLÍNSKÁ vjezd do obce - A 240 HDP
zklidnění na vjezdu do 

obce
vjezdové opatřžení dle příručky BESIP v obcích

v rámci úprav 
STAROKOLÍNSK

É
3 -

46, 53 STAROKOLÍNSKÁ
ONŠOVECKÁ / 
RAČINĚVESKÁ

- A 240 HDP
vjezd do 

cykloobousmrky
úprava DZ - vjezd do cykloobousměrky, zóny 30 3 -

51-53-53a - místní HDP / PP prújezd / sklopení obrub drobné stavební úpravy a DZ v rámci úseků 3 -

59 - 63 - místní HDP
úprava dopravního 

režimu
úprava DZ (cykloobousměrky), event. zklid. prvky v rámci 

zóny 30, které napomomáhají provozu cykl.dopravy

v rámci zóny 30 i 
samostatně se 

zjednosměrněním
2 -

64 HODKOVSKÁ lesní cesta 8207 8207 / A 25 lesní cesta / HDP
úprava dopravního 

režimu
doplnění DZ v rámci úseků 4 -

65 HODKOVSKÁ VELIMSKÁ 8207 / 8211
8207 / 8211 / 

A 25
lesní cesta / HDP

úprava dopravního 
režimu

doplnění směrového DZ do včech větví (IS 20) - křížení 
tří tras

v rámci úseků 2 infopanel

66 VELIMSKÁ NOVOSIBŘINSKÁ 8207 8207 HDP HDP doplnění DZ, upozornění na křížení s provozem cyklistů v rámci úseků 3 infopanel

67 NOVOSIBŘINSKÁ SUDĚJOVICKÁ - místní HDP HDP / PP dořešit křížení v rámci SSZ 3
koordiance s 

projektem SSZ

68, 71 ZAŘÍČANSKÁ
CHABEŘICKÁ / 

CHMELICKÁ
- místní HDP HDP doplnění DZ - 3 -

69, 70
CHABEŘICKÁ x 
TŘEBETÍNSKÁ

TOUŠICKÁ x 
CHMELICKÁ

- místní HDP
úprava dopravního 

režimu
úprava DZ (cykloobousměrky), event. zklid. prvky v rámci 

zóny 30, které napomomáhají provozu cykl.dopravy

v rámci zóny 30 i 
samostatně se 

zjednosměrněním
1 -

72, 73 ZAŘÍČANSKÁ CHÝJICKÁ - místní HDP HDP / PP (C9)

budoucí křížení / vjezd do intravilánu - zklidnění na 
vjezdu do zastavěné části obce, v budoucnu napojení 
nové komunikace od východu (prodloužení Chýjické), 

NÁVAZNOST NA CYKOSTEZKU PODÉL ZAŘÍČANSKÉ 
SMĚR SIBŘINA

v rámci úprav 
ZAŘÍČANSKÉ

2 -

74,75 ŠLITROVA
WEISOVA / 
TOUŠICKÁ

- místní HDP HDP zklidnění, úprava DZ v rámci zóny 30 v rámci zóny 30 4 -

lesní cesty

okolí Penny

MK severovýchod

historická cesta - 
propojení na 

Koloděje a dále do 
regionu SČ, 

infopanel, odpočívka

MK jihozápad

MK severozápad
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Generel cyklistické dopravy
MČ PRAHA 21 - ÚJEZD NAD LESY

TABULKA UZL Ů - hrubý popis + náklady

2013 NÁVRH OPATŘENÍ
poznámka / objekty

REŽIM CYKLISTICKÉ DOPRAVY
PRIORITY

NÁKLADY / 
REALIZACE

OZNAČENÍ 
UZLU

OZN STÁV. 
CT

OZN 
NAVRH. CT

DETAILNÍ POPISULICE

76 ZAŘÍČANSKÁ hranice k.ú. - místní cesta C9 nová stezka v rámci úseku 2 -

77,78 polní cesta polní cesta - místní
společně s 

ostatními (obsluha 
a chodci) 

společně s ostatními 
(obsluha a chodci) 

B11/C9 ?

křížení polních cest resp. účelové komunikace a stezky 
pro chodce a cyklisty

v rámci úseku 3
infopanel + 
odpočívka

79 ROHOŽNICKÁ
hranice zastavěného 

území
- místní HDP HDP

v rámci budoucí MK myslet při event. Jednosěmrném 
provozu na obousěmšný provoz cyklo

v rámci úseku 4
koordiance s 

územním rozvojem
80 ŽEHUŠICKÁ MĚŠÍNSKÁ 8207 8207 HDP HDP úprava v rámci zóny 30, přednost zprava v rámci úseku 3 -
81 ŽEHUŠICKÁ trasa 8207 8207 8207 HDP / B11 HDP / C9 sklopení obruby 10.000,- Kč 1 -
82 trasa 8207 hranice k.ú. 8207 8207 B11 C9 - 15.000,- Kč - odpočívka

83, 84 ŽEHUŠICKÁ NA LADECH - místní HDP / B11 HDP / B11 zajištění rozhledů - 1 -
85, 86 ROHOŽNICKÁ MĚŠÍNSKÁ 8207 8207 HDP HDP zklidňovací prvky v rámci zóny 30 + směrové DZ v rámci zóny 30 4 -

87 - 8211 B11 B11 -
v rámci 

proznačení 8211
3 odpočívka

88 - 93 - 8211 / místní B11 B11 pouze úpravy povrchů a oriantačního DZ v rámci úseku 2 -

94 MECHOVKA HABROVSKÁ - místní B11 / HDP B11 / HDP úprava povrchu v místě nájezdu v rámci úseku 2 -
95 HABROVSKÁ les - místní HDP / B11 HDP / B11 úprava povrchu v místě nájezdu v rámci úseku 2 -

101 A 248 A 248 společně s chodci společně s chodci
při projektu ŘSD / OMI MHMP počítat i s řešením pro 
cyklistickou dopravu (nad tunelovým úsekem nutné i 

propojení pro cyklistickou dopravu)

předat žádost na 
OMI / ŘSD

1
nutná koordinace se 
záměry ŘSD / OMI 

MHMP

102 místní místní společně v HDP
nová MUK včetně 

řešení pro cyklistickou 
dopravu

při projektu OMI MHMP počítat i s mimoúrovňovým 
křížením stezky - ochranné prvky v místech napojení 
ramp z MUK - nejlépe cyklopruhy v případě, že řešení 
před a za křižovatkou v ul. ZAŘÍČANSKÁ bude v rámci 

HDP

předat žádost na 
OMI

1
nutná koordinace se 
záměry OMI MHMP

103 místní místní polní cesta / pěšina
stezka pro chodce a 

cyklisty

při projektu OMI MHMP počítat i s mimoúrovňovým 
křížením stezky nebo vyřešit stezku podél jižní hrany 

rychlostní komunikace (současně jako obslužná / polní) a 
napojení na MUK KOLODĚJE (uzel 03)

předat žádost na 
OMI

1
nutná koordinace se 
záměry OMI MHMP

105 8100 A 50 s chodci v PP
PP + HDP dle řešení v 

úseku a použitého 
opatření

v souvislosti s plánovaným prodloužením Štěrboholské 
radiály je nutné řešit příčné vazby nejen pro 

automobilovou dopravu, ale také pro cyklistickou - 
současnou stezku podél vozovku buzde nutné zachovat a 
počítat s ní i v rámci objektu křížovatky (musí být řešena 

i jednotlivá křížení s výjezdy z radiály)

v rámci přípravy 
nadřazené 

komunikační sítě 
(OMI MHMP) - 

předat žádost na 
OMI

1
nutná koordinace se 
záměry OMI MHMP

106 místní místní polní cesta / pěšina
stezka pro chodce a 

cyklisty
při projektu OMI MHMP počítat i s mimoúrovňovým 

křížením stezky
předat žádost na 

OMI
1

nutná koordinace se 
záměry OMI MHMP

lesní cesty

lesní cesty

MUK mezi VÁCLAVA CHOCHOLY A 
OPLANSKÁ

V LIPÁCH - MUK KOLODĚJE

MUK ÚJEZD NAD LESY II.

MUK ÚJEZD NAD LESY I.

MUK DUBEČ
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Orienta ční ceny stavebních a dopravních opat ření

Uvedené ceny jsou orienta ční (bez DPH) a vycházejí z rámcových kalkulačních cen projekčních činností i dostupných reálných cen provedených staveb (v rámci ČR).
U konkrétních staveb se ceny mohou lišit dle místních podmínek, technického a materiálového řešení, výsledků výběrových řízení apod.

Realizace - orienta ční ceny - jednotlivé položky

opat ření jednotka cca cena za jednotku poznámka

výkup pozemků 1m2 100-300 Kč dle aktuálních pozemkových map

stezka s asfaltovým povrchem (š. 3m) km 4 až 6,8 mil. K č 

cena je bez zařízení a příslušenství komunikace 
(náspy, zářezy, přesuny hmot, ochranná zařízení, 

dopravní značení) / průměrná ceny stezky v 
rovinatém terénu se pohybuje kolem 6,8 mil za km 

délky stezky (zdroj:SFDI, cyklostrategie.cz)

cyklopiktokoridor km, 1 směr od 110 000 Kč ceny pro rok 2013 (Praha)
vyhrazený jízdní pruh - posuny čar, rozsáhlejší červené podbarvení km, 1 směr od 800 000 Kč ceny pro rok 2013 (Praha)
bus+cyklopruh - pouze změna režimu stávajícího pruhu (změna čar, 
doplnění nápisů) km, 1 směr 300 000 Kč ceny pro rok 2009 (Praha)

V19 (předsunutá stopčára) - doplnění či realizace bez dalších úprav 1ks na 1 jízdní pruh 3 000 - 6 000 Kč dle materiálu a rozsahu podbarvení
cyklotrasa - směrové značení a dílčí úpravy dopravního režimu (např. 
zklidnění křižovatky) km 15 000 - 200 000 Kč dle rozsahu úprav

zklidnění na vjezdu do obce (ostrůvek řešený stavebně) 1 ks od 150 000 Kč
rozsah závisí na současných parametrech 

komunikace (rozšíření vozovky apod.)

Projek ční práce - orienta ční ceny

 opat ření  jednotka
cca cena za jednotku 

[Kč]
poznámka

cyklopiktokoridor - pouze jednoduché doplnění  km, 1 směr 10 000 Kč
vyhrazený jízdní pruh, cyklopiktokoridor - orientační průměr  km, 1 směr 15 000 - 30 000 Kč dle rozsahu úprav
vyhrazený jízdní pruh - složitější úpravy a projednání  km, 1 směr až 50 000 Kč
cyklotrasa - směrové značení a dílčí úpravy dopravního režimu km 8 000 - 20 000 Kč

zajištění projektu a přípravy stavby %
cca 10% z ceny 

realizace (dle UNIKA) 
2010, dle rozsahu úprav, zajištění přípravy a dozoru a 
inženýrské přípravy

mapové podklady a technický výkres, současné DZ 1xPD 15 000 - 30 000 Kč podklady pro projekt 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00574/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 16.12.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Mgr. Blanka Horkázpracoval:
referent - interní audit

 
 

Věc: Vnitřní směrnice "O schvalování účetní závěrky"

Důvodová zpráva

V příloze předkládám vnitřní směrnici "O schvalování účetní závěrky". Tato směrnice byla již
schvalována v červnovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. V té době nebyla v platnosti a
účinnosti vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek a tudíž se při tvorbě směrnice vycházelo z návrhu této vyhlášky.
Vyhláška č. 220/2013 Sb. nabyla účinnosti dne 1.8.2013 a dle jejího znění byla upravena platná
vnitřní směrnice ÚMČ. Vzhledem k drobným úpravám (přidaná slova, odrážky apod.) v celém
textu směrnice, pro přehlednost doporučuji zrušit stávající směrnici č. 1/13 a nahradit ji novou
předkládanou směrnicí.

Protože účetní závěrku MČ Praha 21 musí dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze schvalovat
Zastupitelstvo MČ Praha 21 je nutné, aby i tuto směrnici schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 21.

Tato vnitřní směrnice byla projednána v Radě městské části Praha 21 dne 19. 11. 2013 usnesením
č. RMČ82/1481/13.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

1) s c h v a l u j e
 vnitřní směrnici "O schvalování účetní závěrky" s účinností od 1. 1. 2014, která je nedílnou

součástí originálu usnesení
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_smernice_schvalovani_UZ

 
 

Dne 04.12.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00583/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 16.12.2013
 

RSDr. Pavel Jandapředkládá:
Předseda KV

 
Bc. Ivana Bulířovázpracoval:
tajemnice KV ZMČ Praha 21

 
 

Věc: Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21

Důvodová zpráva

Průběžná zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21.

Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 21 předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 21 průběžnou
zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 21. Jedná se o: zápis z jednání
kontrolního výboru č. 27/2013 ze dne 4. 9. 2013, zápis z jednání kontrolního výboru č. 28/2013
ze dne 16. 10. 2013 a zápis z jednání kontrolního výboru č. 29/2013 ze dne 20. 11. 2013.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) b e r e   n a   v ě d o m í
 zápis z jednání kontrolního výboru č. 27/2013 ze dne 4. 9. 2013, zápis z jednání

kontrolního výboru č. 28/2013 ze dne 16. 10. 2013 a zápis z jednání kontrolního výboru
č. 29/2013 ze dne 20. 11. 2013



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_KV_prubezna_zprava_o_cinnosti_KV

 
Příloha č.3: 03_KV_2013_27_zapis

 
Příloha č.4: 04_KV_2013_28_zapis

 
Příloha č.5: 05_KV_2013_29_zapis

 
 

Dne 05.12.2013
 
 

RSDr. Pavel Janda
Předseda KV

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00554/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 16.12.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Grantové programy vyhlášené MČ Praha 21 pro rok 2014

Důvodová zpráva

ZMČ Praha 21 schválilo dne 14. 10. 2013 Grantový systém MČ Praha 21 po návrhu na změny
Grantovou komisí a některými zastupiteli na základě usnesení ZMČ16/0201/13. V souladu s
Grantovým systémem byl dne 19. 11. 2013 předložen Radě MČ Praha 21 návrh konkrétních
Grantových programů pro rok 2014, která s nimi souhlasila.

Termíny pro grantové řízení v souladu s Grantovým systémem:

16.12.2013 schválení Grantových programů Zastupitelstvem MČ
6.1.2014 seminář pro možné žadatele o granty
8.1.2014 - 10.2.2014 přijímání žádostí o granty
21.2.2014 předání výsledku formálního posouzení grantů předsedovi Grantové komise
3.3.2014 zasedání Grantové komise 
11.3.2014 předání závěrů Grantové komise k rozhodnutí Radě MČ

ZMČ Praha 21 jsou předkládány ke schválení Grantové programy MČ Praha 21 pro rok 2014.
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 Grantové programy vyhlášené MČ Praha 21 pro rok 2014

 
 
 

2) u k l á d á
 ÚMČ Praha 21 /OŠKMA21/ uveřejnit vyhlášené Grantové programy pro rok 2014 na úřední

desce a webové adrese ÚMČ Praha 21



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
 Zodpovídá:

 
 1. vedoucí odboru
 Termín:  31.12.2013
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Grantove_programy_2014

 
 

Dne 25.11.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21
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Grantové programy 

vyhlášené 

Městskou částí Praha 21 

Újezd nad Lesy 

 

pro rok 2014 
 

 

Podporující rozvoj procesu místní Agendy 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené ZMČ Praha 21 dne… na základně usnesení……. 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 - ÚJEZD NAD LESY 

VYHLAŠUJE GRANTOVÉ PROGRAMY  

PRO ROK 2014 
 

 KULTURA, OSVĚTA, VZDĚLÁVÁNÍ 

 PREVENCE KRIMINALITY A UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, PRORODINNÉ AKTIVITY 

 SPORTOVNÍ AKTIVITY 

Přijímání žádostí: 

od 8. 1. 2014 do 10. 2. 2014 zaslat žádost elektronicky na emailovou adresu 

podatelna@praha.21.cz  a originální vyhotovení žádosti se všemi přílohami zaslat poštou 

nebo předat na podatelně Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 – 

Újezd nad Lesy (při zasílání poštou je rozhodující datum podání na poště).  

 

Obálka bude zalepená a viditelně označena nápisem „GRANT – NEOTEVÍRAT“. 

 

Úplné znění Grantového systému MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, žádost a další informace na 

http//: www.praha21.cz. 

 

Finanční prostředky na granty budou poskytnuty v souladu s rozpočtem Městské části Praha 

21 -  Újezd nad Lesy pro rok 2014. Jejich poskytnutí podléhá rozhodnutí Rady MČ Praha 21- 

Újezd nad Lesy. 

 

Cílem je  

 motivovat veřejnost ke zvýšení zodpovědnosti za vlastní zdraví a kvalitu životního 

prostředí 

 posilovat zdravotně i sociálně prospěšné návyky  

 motivovat veřejnost k větší účasti na společně organizovaných akcích  

 prohlubování aktivní spolkové činnosti 

 navazování mezigeneračních a vzájemných spolkových či sociálních kontaktů 

 

Kontaktní osoba pro grantové programy: 

Hana Kořínková, tel.: 281 012 948, e-mail: hana.korinkova@praha21.cz  

 

Harmonogram grantového řízení 

 

Vyhlášení grantového programu  16. prosince 2014 

Přijímání žádostí    od 8. ledna do 10. února 2014 

Evidence přijatých žádostí 

a jejich formální kontrola   od 8. ledna do 20. února 2014 

Hodnocení žádostí Grantovou komisí březen 2014 

Schválení RMČ    březen 2014 

Uveřejnění výsledků, uzavírání smluv,  

výplata finančních prostředků  duben - květen 2014  

mailto:podatelna@praha.21.cz
mailto:hana.korinkova@praha21.cz
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Názvy grantových programů 
 

 

 

Grantový program „Kultura, osvěta, vzdělávání“ 

 

Cílem programu je podporovat rozvoj místního kulturního života, nabídku kulturních či 

vzdělávacích akcí i aktivit pro obyvatele MČ Praha 21 a podporovat osvětu a společenský 

život v obci s mezigeneračním propojováním návštěvníků nebo organizátorů akce s prezentací 

zejména neprofesionálních umělců. 

 

 

 

 

Grantový program „Sportovní aktivity“ 

 

Cílem programu je podpořit rozvoj sportovních aktivit v MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy a 

aktivity vedoucí k podpoře zdravého životního stylu.  

 

 

 

 

Grantový program „Prevence kriminality a užívání návykových látek“ 
 

Cílem programu je podpora dílčích projektů v oblasti prevence kriminality a užívání 

návykových látek. 

 

Oblasti podpory: 

 

A. Sociální a situační oblast prevence – aktivity zaměřené na změnu nepříznivých 

společenských a životních podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání 

trestné činnosti, předcházení rizikovým situacím a situacím, ve kterých je vysoká 

pravděpodobnost kriminálního činu. 

 

B. Občanská výchova – zlepšení informovanosti dětí i dospělých o právech i 

povinnostech občanů, zvyšování všímavosti a solidarity jako prevence trestných činů, 

výchova a motivace k zákonnému jednání dětí i dospělých. 

 

C. Specifická prevence užívání návykových látek – drog, tabáku, alkoholu. 
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Grantový program „Ekologie a životní prostředí“ 
 

 

Cílem programu je podpořit společnou péči o přírodu a veřejný prostor v Újezdě nad Lesy a 

jeho bezprostředním okolí, zlepšování informovanosti a vztahu občanů k životnímu prostředí. 

Je systémem finanční podpory organizacím, které chtějí přispět k péči o životní prostředí v 

městské části, k výchově a vzdělávání v uvedené oblasti. 

 

Oblasti podpory: 

 

A.  Ekologická - environmentální výchova a vzdělávání -  projekty zaměřené na výchovu 

a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. 

 

B.  Aktivity v péči o životní prostředí obce a blízkého okolí - organizace veřejně 

prospěšných akcí a brigád s cílem úklidu a zvelebení okolí bydliště, školy, zajímavých 

či památných míst apod. Obnovování, vytváření a péče o přírodní prvky v městské části 

a jejím nejbližším okolí (stromořadí, vodní toky a plochy, lesíky, parky). 

 

 

 

 

Grantový program „Sociální a zdravotní služby, prorodinné aktivity“ 
 

 

Cílem programu je podpora dílčích projektů v oblasti rozvoje sociálních a zdravotních služeb 

a občanských aktivit.  

 

Oblasti podpory: 

 

A.  Projekty s preventivním charakterem - předcházení sociálnímu vyloučení osob z 

důvodů věku, onemocnění, zdravotního či sociálního handicapu se zaměřením na 

terénní sociální práci. 

 

B. Prorodinné aktivity a mezigenerační programy - podpora rodiny se zaměřením na 

domácí ošetřovatelskou péči a nabídku aktivit pro rodiny s dětmi 

 

 

C.  Projekty pokračující v dlouhodobých programech určených pro seniory, 

handicapované osoby či osoby v nepříznivé sociální situaci. 

 

 

 

 

 

 

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00555/2013
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 17. jednání dne 16.12.2013
 

RNDr. Pavel Roušarpředkládá:
starosta MČ Praha 21

 
Iva Hájkovázpracoval:
vedoucí odboru

 
 

Věc: Zásady pro udělování čestných titulů MČ Praha 21

Důvodová zpráva

Rada MČ Praha 21 souhlasila s novými Zásadami pro udělování čestných titulů na svém zasedání
dne 19.11.2013, které nahrazují zásady z roku 2010 v plném znění.

Předkládané zásady detailněji upravují jednotlivé postupy nominace čestných titulů a jejich
vyhodnocení. Nově obsahují i vzorové formuláře - Návrhy na udělení čestného titulu.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 Zásady pro udělování čestných titulů "Čestné občanství Městské části Praha 21 - Újezd nad

Lesy a "Občan roku"
 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zasady_nove

 
 

Dne 25.11.2013
 
 

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21
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Zásady pro udělování čestných titulů 

„Čestné občanství Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ 

a 

„Občan roku“ 
 
 
 

Zastupitelstvo Městské části Praha 21 schválilo na svém zasedání konaném dne ……., 

usnesením č. …..  uplatňování své pravomoci v udělování a odnímání čestných titulů dle § 89 

odst. 1 písm. m) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

na základě těchto Zásad pro udělování čestných titulů „Čestné občanství Městské části 

Praha 21 – Újezd nad Lesy“ a „Občan roku“. Těmito zásadami se ruší dosavadní zásady 

schválené dne 11.1.2011 usnesením RMČ/6/0106/11. 

 

 

Článek 1 

Udělování titulu Čestné občanství Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy 

1. Zastupitelstvo městské části (dále jen „ZMČ“) Praha 21 uděluje na základě § 89 odst. 1 

písm. m) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

čestné občanství městské části jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované 

městskou částí. 

 

2. Čestné občanství je možno udělit nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní 

příslušnosti jako: 
 

a) poctu a výraz uznání za mimořádné zásluhy o rozvoj Městské části Praha 21, 

b) zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký 

vztah k Městské části Praha 21. 

 

3. Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam. 

 

4. Cena pro titul Čestné občanství představuje umělecké dílo se znakem městské části a 

pamětní listinu, potvrzující udělení ceny. 

 

5. Při ocenění in memoriam převezmou cenu Čestného občanství nejbližší příbuzní nebo 

osoba blízká zesnulému nositeli, případně bude takto udělená cena vhodným způsobem 

vyhlášena. 

 

6. Cena „Čestný občan MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“ je udělována na základě písemného 

návrhu a schválení ZMČ a předána nositeli starostou nebo místostarostou MČ Praha 21 

při významných dnech České republiky (8. květen, 28. říjen). 

 

7. Vyznamenané osobě náleží titul „Čestný občan MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“ a 

zároveň se stává čestným předsedou Komise pro udělování čestného titulu. Z tohoto 

důvodu náleží finanční odměna po dobu jednoho roku počínaje vždy měsícem květen. 
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Článek 2 

Návrh na udělení čestného občanství 

 

 

1. Rada městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy (dále jen „RMČ“) jmenuje členy a 

tajemníka Komise pro udělování čestného titulu (dále jen „komise“) jako svůj poradní 

orgán k projednání předložených návrhů na udělení čestného titulu. 

 

2. Návrhy mohou předkládat zastupitelé MČ Praha 21 a musí obsahovat (příloha č. 1): 

jméno, příjmení a adresu kandidáta, oblast jeho činnosti a zdůvodnění návrhu. Za 

správnost údajů odpovídá navrhovatel, který na návrh uvede své jméno, příjmení, kontakt 

(telefon, e-mail), datum a podpis. 

 

3. K udělení čestného titulu je potřeba souhlasného přijetí ze strany vyznamenaného. 

K udělení čestného titulu in memoriam je třeba souhlasné přijetí ze strany nejbližších 

příbuzných nebo osob blízkých zesnulému nositeli. Tyto souhlasy zajistí Komise pro 

udělování čestného titulu.            

 

4. Oceněna může být fyzická osoba. Ve výjimečných případech může být cena udělena i 

osobám, které nemají trvalý pobyt v MČ Praha 21 v době udílení ceny, vždy se však musí 

jednat o osoby, které v MČ Praha 21 působily nebo žily. 

 

5. K ocenění lze navrhnout i již nežijící osobu, která v průběhu života splnila podmínky pro 

udělení čestného titulu. 

Článek 3 

Udělování ceny Občan roku 

1. Cenu „Občan roku“ je možno udělit fyzické osobě za: 

a) mimořádnou činnost v  různých oblastech života, která má přínos pro MČ Praha 21, 

b) za významný humánní čin jako projev úcty a ocenění za hrdinství, osobní statečnost, 

c) za mimořádné umělecké, sportovní, sociální, vzdělávací a volnočasové výkony a díla.  

2. Cenu „Občan roku“ lze udělit za života nebo in memoriam. 

 

3. Cena pro titul „Občan roku“ představuje umělecké dílo se znakem MČ Praha 21 a 

pamětní listinu, potvrzující udělení ceny. 

 

4. Při ocenění in memoriam převezmou cenu „Občan roku“ nejbližší příbuzní nebo osoba 

blízká zesnulému nositeli, případně bude takto udělená cena vhodným způsobem 

vyhlášena. 

 

5. Cena „Občan roku“ je udělována na základě písemného návrhu a schválení ZMČ a 

předána nositeli starostou nebo místostarostou MČ Praha 21 při významných dnech 

České republiky (8. květen, 28. říjen). 

 

 

6. Vyznamenané osobě náleží titul „Občan roku“. 
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Článek 4 

Návrh na udělení ceny Občan roku 

 

1. RMČ jmenuje členy a tajemníka komise jako svůj poradní orgán k projednání 

předložených návrhů na čestný titul. 

 

2. Informace o možnosti podávat návrhy na udělení čestného titulu MČ Praha 21 – Újezd 

nad Lesy, budou zveřejněny v Újezdském zpravodaji a na webových stránkách městské 

části s uvedením termínu a místa podání. 

 

3. Návrhy mohou předkládat zastupitelé MČ Praha 21, členové komisí RMČ, výborů ZMČ 

a občané s trvalým pobytem v MČ Praha 21 zpravidla do 31. 12. každého roku. 

 

4. Návrh musí obsahovat (příloha č. 2): jméno, příjmení a adresa kandidáta, oblast jeho 

činnosti a zdůvodnění návrhu. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel, který na návrh 

uvede své jméno, příjmení, kontakt (telefon, e-mail), datum a podpis. 

 

5. Oceněna může být fyzická osoba. Ve výjimečných případech může být cena udělena i 

osobám, které nemají trvalý pobyt v MČ Praha 21 v době udílení ceny, vždy se však musí 

jednat o osoby, které v MČ Praha 21 žily. 

 

6. K ocenění lze navrhnout i již nežijící osobu, která v průběhu života splnila podmínky pro 

udělení čestného titulu. 

 

Článek 5 

Evidence čestných titulů 

 

1. Evidence čestných titulů „Čestný občan Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ a  

„Občan roku“ je vedena v „Knize čestného občanství MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“ 

uložené u tajemníka Úřadu městské části Praha 21. 

 

2. V této knize jsou v jednotlivých případech vždy uvedeny následující údaje: 

- titul, jméno, příjmení oceněné osoby 

- údaje o rozhodnutí o udělení čestného titulu (datum, číslo usnesení ZMČ, návrh) 

- změny (doplnění významných údajů o životě a činnosti oceněné osoby, data úmrtí, 

odnětí čestného titulu apod.). 

 

Článek 6 

Komise pro udělování čestných titulů 

 

1. Komise pro udělování čestného titulu zajistí: 

- zhodnocení jednotlivých návrhů a předložení na jednání RMČ a následně ZMČ 

Praha 21, 

- uveřejnění usnesení ZMČ Praha 21 o schválení jednotlivých nominovaných s 

celkovými výsledky v Újezdském zpravodaji a webových stránkách MČ Praha 21 

- tisk pamětní listiny a výrobu uměleckého díla se znakem MČ Praha 21, 

- přípravu slavnostního předání čestných titulů a podílí se na vlastní akci, 

- podklad pro zápis do „Knihy čestného občanství MČ Praha 21“ s průběžným 

doplňováním záznamů o změnách v životě a činnosti oceněných. 
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2. Tajemník komise zajistí: 

- uveřejnění Zásad pro udělování čestných titulů a formulářů pro podání návrhů na 

webových stránkách MČ Praha 21, 

- svolání členů komise ke zhodnocení návrhů první týden v měsíci únor příslušného 

roku, 

- vyhotovení zápisu z jednání, 

- písemné oznámení navrhovanému s termínem k vyjádření  jeho souhlasu, 

- písemné oznámení nejbližším příbuzným nebo osobám blízkým navrhovaného 

s termínem k vyjádření jejich souhlasu, 

- předložení nominací na jednání RMČ a ZMČ spolu se zápisem z jednání komise, 

- písemné pozvání oceněných ke slavnostnímu předání titulů, 

- celkovou přípravu slavnostního předání čestných titulů a účast všech potřebných na 

akci 

- fotogalerii oceněných, 

- vede aktuální informace o oceněných v „Knize čestného občanství MČ Praha 21 – 

Újezd nad Lesy“. 

 

Článek 7 

Odnětí čestných titulů 

 

1. ZMČ Praha 21 může na návrh RMČ odejmout usnesením cenu „Čestný občan Městské 

části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ a „Občan roku“, jestliže vyšly najevo skutečnosti, na 

základě kterých by k udělení ocenění nedošlo. 

 

2. Při podání návrhu na odnětí čestného titulu a jeho projednání se postupuje obdobně jako 

při podání návrhu na udělení čestného titulu a jeho projednání. 

 

3. O usnesení podle odstavce 1 se osoba, jíž byl čestný titul odejmut, vyrozumí dopisem 

s uvedením důvodu odnětí čestného titulu zaslaným tajemníkem komise.. 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 21 schválilo dne …….. usnesením č. ………… „Zásady  

pro udělování čestných titulů „Čestné občanství Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ a 

„Občan roku“ v novém znění a zrušilo „Zásady pro udělování čestného občanství Městské 

části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ ze dne 11. 1. 2011. 

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 2. 1. 2014. 

 

V Praze dne . 2014                                RNDr. Pavel Roušar 

                                   starosta MČ Praha 21 
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Příloha č. 1 

 

Návrh na udělení čestného titulu 

„Čestné občanství Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ 
 

 Jméno a příjmení kandidáta:………………………………………………………………… 

 

Adresa kandidáta:………………………………………………………………………….. 

 

Oblast činnosti kandidáta:………………………………………………………………..... 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zdůvodnění návrhu (v případě nedostatku místa přiložte zdůvodnění na zvláštním listě): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………                                                            

 

Návrh podává: 

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………… 

Adresa:……………………………………………………………………………………….. 

Telefon, e-mail:……………………………………………………………………………….. 

Dne:…………………………… 

Podpis navrhovatele:…………………………………………………. 

 

Návrh doručte na adresu:  

Podatelna ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 
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Příloha č. 2 

 

Návrh na udělení čestného titulu 

„Občan roku“ 
 

 Jméno a příjmení kandidáta:………………………………………………………………… 

 

Adresa kandidáta:………………………………………………………………………….. 

 

Oblast činnosti kandidáta:………………………………………………………………..... 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zdůvodnění návrhu (v případě nedostatku místa přiložte zdůvodnění na zvláštním listě): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………                                                            

 

Návrh podává: 

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………… 

Adresa:……………………………………………………………………………………….. 

Telefon, e-mail:……………………………………………………………………………….. 

Dne:…………………………… 

Podpis navrhovatele:…………………………………………………. 

Návrh doručte na adresu:  

Podatelna ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 


