
Zápis z     mimořádné schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 3. ledna 2007  

Přítomni : dle prezenční listiny
Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc

Program jednání rady 

1. Návrh na zrušení usnesení č. 1689 ze dne 4. 10. 2006 (konkurzní řízení)
2. Přehodnocení dopravního řešení místních komunikací v rámci MČ Praha 21

Rada MČ Praha 21 program mimořádného jednání schválila.

1. Návrh na zrušení usnesení č. 1689 ze dne 4. 10. 2006 (konkurzní řízení)
Rada MČ Praha 21 ruší usnesení Rady MČ Praha 21 č. 1689 ze dne 4. 10. 2006. Rada MČ
Praha 21 na základě návrhu konkurzní komise jmenuje pí Miluši Benátskou ředitelkou MŠ
Rohožník, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy, Žárovická 1653, a to ke dni 4. 1. 2007.
Viz. Usnesení č. 111

2. Přehodnocení dopravního řešení místních komunikací v rámci MČ Praha 21
• dopravní studie

Starostka pí Vlásenková předložila na jednání Rady MČ Praha 21 dopravní studii z 02/2003,
kterou vypracovala firma PUDIS a.s.. Rada dopravní studii projednala, stanovila níže uvedené
požadavky ohledně aktualizace studie a vydala následující usnesení. 

Rada MČ Praha 21 ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zajistit aktualizaci dopravní studie, a to
ve  spolupráci  s firmou  PUDIS  a.s..  Rada  žádá,  aby komunikace  v rámci  této  studie  byly
rozčleněny na páteřní – obousměrné a vedlejší, u kterých se zváží možnost jednosměrného
provozu  a  v návaznosti  na  nově  vybudované  obytné  lokality  se  zváží  možnost  umístění
retardérů. 
Viz. Usnesení č. 112
Rada žádá zpracovatele vytipovat  páteřní komunikace tak, aby byl umožněn výjezd a provoz
rezidentů  na  hlavní  komunikaci  Starokolínská  –  Novosibřinská.  Jedná  se  o  komunikace
Oplanská, Domanovická, Chotěnovská, Staroújezdská, Zaříčanská, Lomecká a Rohožnická.
Dále žádá zpracovatele zohlednit stávající a výhledové stavební akce, které budou realizovány
a ovlivní dopravní řešení. Rada žádá OMI zajistit v rámci této studie zapracování ve směru
východ – západ komunikaci – v režimu pěší zóny (včetně cyklotras) s provozem motorových
vozidel pouze pro rezidenty dotčených lokalit. Jedná se jak o severní tak jižní část Újezda nad
Lesy.  

• vybudování retardérů, dopravní značení 
Rada MČ Praha 21 ukládá  Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zahájit  kroky k  realizaci  akce –
vybudování  retardérů   na  křižovatkách komunikací  Chotěnovská -  Toušická,  Chmelická  -
Toušická (u parkoviště Lidl)  a Chmelická – Toušická (Jiráskovi). Rada ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI) předložit na další jednání rozpočet na realizaci této akce. 
Viz. Usnesení č. 113

Rada MČ Praha 21 ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zahájit realizaci vybudování retardéru
na křižovatce komunikací Čentická – Polesná  a ukládá řešit přechod k ZŠ na komunikaci
Staroklánovická (před křižovatkou) zabudováním výstražných lišt.  Rada ukládá Úřadu MČ
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Praha  21  (OŽPD),  aby  u  všech  přechodů  k ZŠ  navrhl  možnost  doplňujícího  světelného
dopravního značení a předložil na další jednání rady variantní řešení. 
Viz. Usnesení č. 114
Rada žádá OŽPD vstoupit v jednání s TSK ohledně možnosti umístění zařízení „RADAR –
display, RD – 250“. 

• jednosměrka v ulici Onšovecká
Rada MČ Praha 21 trvá na jednosměrném dopravním značení  na komunikaci  Onšovecká,
důvodem je  úzká komunikace,  která  neumožňuje  obousměrný provoz a  byla  by narušena
celková koncepce dopravní obslužnosti. ( MUDr. Dastychová byla proti).
Viz. Usnesení č. 115

• výstavba při komunikaci Oplanská
Rada  MČ  Praha  21  ukládá  Úřadu  MČ  Praha  21  (SÚ)  –  statutárnímu  orgánu  podmínit
kolaudaci  akcí  společnosti  STAPECH a  sv.  Václav  dořešením dopravní  problematiky  na
komunikacích Oplanská, Račiněvská a Domanovická s ohledem na dopravní studii. 

Různé
• Požadavek MUDr. Dastychové – klubovna pro důchodce

Místostarostka MUDr. Dastychová vznesla požadavek na vybudování klubovny pro důchodce
v rámci výstavby multifunkčního centra (jáma Karel).  

Zapsala :  Marie Snížková
Ověřil :    Ing. Petr Štulc

                                                                                                     Andrea  V l á s e n k o v á    
                                                                                                         starostka  MČ Praha 21
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