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                  Zápis č. 26 -  jednání  Dopravní  komise  Rady městské části       

                                                      Praha 21 dne 01.02.2017 

 

Zahájení jednání v 16.00 hod. ve VZM;  ukončení v 19.30 hod.  

 

Přítomni paní, pan Ing. M. Hájek,  I. Birke,  P. Mach,  J. Slánský, RNDr. J. Sikač,                                 

CSc., Ing. J. Brouček, Ing. J. Roušal, Ing. M. Kňákal, JUDr. V. Kozáková 

Omluveni pánové J. Slezák,  Ing. M. Čížek a M. Samec 

Host pan Dr. Pavel Roušar, místostarosta 

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

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

zahajuje zasedání a předkládá návrh programu: 

 

1) Odsouhlasení bodů programu 

2) Kontrola plnění usnesení - průběžně 

3) Informace o stažení zápisu ze zasedání DK ze dne 21.12.2016 Radou MČ Praha 21 

(10.01.2017, bod 2) 

4) Spol. SKANSKA, a.s. představení návrhu DIO na Starokolínské – další etapy výstavby 

splaškové kanalizace v roce 2017 (požadovaný termín od 6.3.2017, požadovaný úsek 

Pilovská – Radimská – Plhovská) Příp. stavba zvažuje začít stavbu na Blatově i od 

Rohožníku – doporučení DK (pozváni zástupci spol. Skanska) 

5) Info o splaškové kanalizaci v Ú/L – přítomná „SKANSKA“  při představení DIO vč. 

termínů 

6) Stav přípravy zastávek u PENNY – p. Ing. Roušal 

7) Stav přípravy Staroklánovické –  info 

8) Opětovně do zápisu (původně zasedání ze dne 21.12.2016) : 

- Hodnocení práce DK 

- Info spol. ROPID k l. BUS č. 109, resp. 709 

- Požadavek pana Vlny 

- E-mailový dotaz paní Mrázkové 

- Datový podnět pana Ing. Malínského 

- Písemný podnět paní Foučkové  

 

Úkoly z minulého zasedání: 

9) OMI představí projekt  - cyklo a hippo stezky Koloděje  - Oplanská – p.Ing. Roušal 

10) Info o přeznačení cyklotrasy A50 a A500 – p.Ing. Roušal 

11) OMI info o osudu nabíjecí stanice v polf. domě – p.Ing. Roušal 

12) OMI představí projekt na rekonstrukci SSZ otočka Rohožník – p.Ing. Roušal 

13) Kulatý stůl na téma doprava – termíny jednání?  

14) Anketa k vyjádření o umístění parkovišť u zastávky ČD Klánovice na straně Új n L 

15) Vyhrazený pruh Starokolínská, resp. Českobrodská na Vaňhov – průběžné info p.Birke 

16) Info o jednání s panem Ing. O. Martanem, starostou MČ Praha – Běchovice – cyklostezka 

podél žel. trati – p. J. Slezák 

17) Nový cyklokoordinátor – návrh na odvolání p. Slánského a jmenovaní p. Macha  

18) Info do ÚZ – dodržování dopravních předpisů  - p. Birke 

19) Zajistit informace o výstavbě kanalizace prostřednictvím Újezdského zpravodaje  - p. 

Birke 

20) Další návrhy, podněty, různé. 

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 
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3/ Rada MČ Praha 21 stáhla z programu návrh usnesení  -  zápis ze zasedání DK ze dne 

21.12.2016. Pan Dr. P. Roušar uvádí, že důvodem byla nepřítomnost pana J. Slezáka, 

předkladatele bodu na zasedání RMČ P21 a je na panu J. Slezákovi, zda bod do programu 

Rady předloží znovu.  

DK bere na vědomí.  

 

4/ + 12/ Konstatuje se, že se zástupci spol. Skanska, a.s. nejsou přítomni (řádně přizváni, bez 

omluvy). Pan Ing. M. Hájek, paní V. Kozáková a pan Ing. J. Roušal představují návrhy DIO 

ve věci pokračování stavby splaškové kanalizace na hlavní v oblasti Blatova; DIO ve věci 

rekonstrukce SSZ Onšovecká x Starokolínská, Rohožník – konečná BUS x Novosibřinská; 

návrh DIO ve věci rekonstrukcí STL plynovodů v oblasti Blatova – jedná se o místní 

komunikace. Akce mají začít v březnu t.r. 

DK podporuje akce, HMP či spol. TSK HMP musí být svolána koordinace při zachování  

dopravní průjezdnosti v MČ Praha 21. Společnost Zavos, s.r.o. ve spolupráci se zhotovitelem 

stavby kanalizačního řadu na hlavní připraví DIO pro všechny zbývající etapy a opět bude 

provedena koordinace s ostatními akcemi, které jsou plánované v okolí (např. rekonstrukce 

Oplanské).  

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

 

5/ + 19/ Info do ÚZ připraví pan Birke. 

 

6/ Pan Ing. Josef Roušal informuje o ÚŘ – zvl. o S a J části. Stavební povolení bude vydávat 

MHMP, spec. stavební úřad.  

DK dochází k závěru, že ideální by bylo vydání stavebního povolení v tomto roce. 

DK bere na vědomí.  

 

7/ Opakovaně a podrobně je probrána situace dopravy v klidu a v pohybu na Staroklánovické, 

zpracované situace, přípravy projektů, průběh ÚŘ, ÚZ plánu, odvolací řízení, kulaté stoly, 

atd. V debatě vystupuje také pan Dr. P. Roušar. 

 

8/ DK odkazuje na obsah zápisu ze dne 21.12.2016, kde došlo k hodnocení úkolů DK; DK 

bere na vědomí info spol. ROPID o zřízení l. 239 (za pův. l. 109) ke dni 29.04.2017 a 

opětovně konstatuje k podnětům občanů:  

- 1) Podnět pí Veroniky Mrázkové, e-mailovým podnětem se obrátila na ÚMČ P21 

s tím, že poukazuje na nedodržování max. povolené rychlosti v Čentické, zejména 

úsek Pilovská – Poříčská by bylo vhodné zpomalit, zklidnit, pohybují se zde děti, 

jsou zde zastávky BUS č. 260. 

DK doporučuje dozor Policie ČR a MP HMP. 

- 2) Pan Václav Vlny, bydlící v MČ Praha – Klánovice se obrátil s e-mailovým 

podnětem na paní starostku a mimo jiné požádal o osazení zpomalovacího 

semaforu na přejezdu mezi Klánovicemi a svážnicí do Újezdského lesa v místě 

před nadjezdem (spojka žel. zastávka – les). Řidiči vozidel nedodržují max. 

povolenou rychlost, je problém komunikaci přejít.  

DK nedoporučuje zpomalovací semafor, Policie ČR rovněž nesouhlasí, je zde 

možnost podejít pod nadjezdem a je na místě osazení inf. tabulí o podjezdu. 
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- 3) Pan Ing. Václav Malínský dal datovou zprávou na vědomí ÚMČ Praha 21 o 

situaci na žel. lince S1 – přeplněné vagóny ve špičkách, zpoždění na trase, přidat 

vagóny, na trati zajistit prioritu linek. 

DK bere na vědomí, pisatel se již písemně obrátil na věcně a místně příslušné 

orgány. 

- 4/ Paní Stanislava Foučková se dopisem obrátila na paní starostku a požádala, aby 

Račiněveská byla jednosměrnou komunikací. Upozornila na šíři vozovky při 

stávajícím obousměrném provozu, na rozježděné zel. Pásy, znečišťování plotu, 

atd. 

Pohledem do DG DK zjišťuje, že Račiněveská je i nadále plánována jako 

obousměrná. DK bude zvažovat, zda by bylo možné DG změnit. Pan J. Slánský 

z OMI doporučuje zachovat stávající dopravní režim, pokud by došlo ke změně, 

vytanou problémy v okolí! 

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

9/ Pánové Ing. J. Roušal a J. Slánský představují projekt, vč. navržených změn - 

z důvodu zajištění dopravní obslužnosti zemědělských pozemků. Pan Dr. P. 

Roušar informuje o jednání se zástupci MČ Praha – Koloděje. 

DK požaduje projekčně - tech. zajištění, aby mohla zemědělská technika přijet na 

pozemky, vč. hutnění, povrchů (zpevněný mlatový povrch?) Následně nesmí 

docházet ke znečišťování okolních pozemních komunikací pojezdem techniky.  

OMI o požadavcích DK bude informovat předkladatele. 

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

10/ DK bere info na vědomí, souhlasí s vedením cyklotrasy ve směru z Koloděj – 

V Lipách – Staroújezdská – Domanovická – Rápošovská – Polesná.  

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

11/ DK bere na vědomí info o důvodech, proč nebyla zřízena nabíjecí stanice 

v garážích polf. domu. Pan Ing. Bouček informuje o opatřeních MD ČR. 

Opětovně jsou připomenuta opatření náměstka pana Dolínka a DK znovu žádá 

pana J. Slezáka, aby na příštím zasedání DK informoval o možnostech – zřizování 

dobíjecích stanic, služební auta a příp. i minibusy (l. 260) na el. pohon v MČ 

Praha 21.DK se shoduje, že nevhodnější místa pro dobíjení se jeví na parkovištích 

u Lidlu, u Penny, atd. 

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

13 - 14/ DK počká na doporučení Rady a navrhuje posunutí termínů. 

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

15/ Pan Birke sděluje, že akci nyní zajišťuje pan Ing. O. Martan, starosta MČ 

Praha - Běchovice. DK bere na vědomí. 

 

16/ Neprojednává se, pan J. Slezák nepřítomen. Z jednání DK odchází pan Ing. 

Bouček. 
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17/ Pan J. Slánský opakovaně informuje DK, že ukončil pracovní poměr na ÚMČ 

P21, ale i nadále chce zůstat členem DK. Nemůže vykonávat funkci 

cyklokoordinátora ÚMČ Praha 21.  

DK konstatuje, že pozici cyklokoordinátora  (koordinace bezmotorové dopravy, 

účast na akcích cyklokoordinátorů MČ HMP, atd.) vykonával do konce roku 2016 

úředník pan Jakub Slánský a navrhuje Radě MČ Praha 21 jmenovat externistu 

pana Petra Macha. Pan P. Mach uvádí, že je funkci ochoten přijmout, žádá však o 

určité finanční ohodnocení práce. 

DK navrhuje Radě MČ Praha 21: 

p. J. Slánského odvolat z funkce koordinátora MČ P21 a jmenovat pana Petra 

Macha;  

Smluvní ujednání, finanční ohodnocení náleží k posouzení tajemníkovi ÚMČ P21; 

 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 

18/ + 19/ Zajistí pan Birke do uzávěrky ÚZ – 15.02.17. 

 

20/ Pan Dr. P. Roušar žádá o účast na zasedáních DK v tématech:   

 

Cykloprojekty (zásobník) 

● Prověření využití trasy podél železnice 

● B-R parkoviště u nádraží 

● Projekt cyklostezky podél Staroklánovické k nádraží 

● Bezpečnostní ostrůvek v ulici Staroklánovická x Čentická 

● Cyklisté a školní budova II. stupně ZŠ 

● Bezbariérový přechod v Polesné ulici (u hlavní komunikace) 

● Cyklostezka Koloděje x Oplanská 

● Cyklotrasa Oplanská - Pilovská - Klánovice - Horní Počernice 

● Jednosměrky otevřené pro cyklisty 

● Cyklisté společně s chodci na chodnících 

● Kampaň Den bez aut 

● Obytná zóna Rápošovská 

● Úpravy bezbariérových přechodů 

● Vymezení cyklopruhů dopravním značením 

● Stavební úpravy Staroklánovická (cesta k nádraží) 

● Rozmístění cyklostojanů 

● Aktualizace cyklogenerelu 

● Aktualizace koridorů regionálních cyklotras 

● Parkování kol u nové budovy MZŠ 
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● Parkování kol u II. stupně MZŠ 

● Pudis - obslužné cesty přeložky I/12 k využití cyklistů. 

 

DK bere na vědomí s tím, že tento bod bude projednán na dalším zasedání DK. 

 

 

 

 

Příští zasedání proběhne ve VZM od 16 hod. dne  01.03.2017.  

 

Zapsala: JUDr. Vladimíra Kozáková dne 08.02.2017. 

Zápis el. ověřen dne 22.02.2017 panem Ing. M.Hájkem, předsedou DK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


