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Zápis č. 8 z jednání  Dopravní komise  Rady městské části Praha 21 

01.července 2015 
 

Zahájení jednání v 16.00 hod.;  ukončení v 18.35 hod. 

 

Přítomni: Paní, pan  P. Mach,  J. Slezák, Ing. J. Čížek, RNDr. J. Sikač, CSc., J. Slánský, 

Ing. J. 

Brouček,  M. Samec a JUDr. V. Kozáková 

 

Omluveni: Pan Ing. M. Hájek, I. Birke, Ing. J. Šponer,  Z. Růžička 

 

Hosté: Paní, pan Ing. J. Roušal, vedoucí OMI, M. Šormová,  Mgr. M. Havrda, Ing.  M.  

            Kučerová, MUDr. J. Bruothová, Ing. M. Hanus. 

 

- prezenční listiny – uloženy v písemné podobě u tajemnice DK. 

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

1/ Pan Ing. M. Čížek v 16.00 hod. konstatuje, že DK je usnášení schopná, 

zahajuje zasedání a předkládá program ke schválení: 
 

1/  Zahájení, kontrola plnění úkolů – předseda DK – p. Ing.M.Čížek 

 

2/  Připomínky, podněty občanů – rezidentů MČ Praha 21 – p.Ing.M.Čížek 

 

3/  Náměty vedoucích pracovníků a referentů ÚMČ Praha 21 – p.Ing.M.Čížek 

 

4/  Rekonstrukce hlavní křižovatky –  info p.J.Slezák 

 

5/  Odpověď na petici občanů a na výzvu pana Mgr. Korbela; jak budou dále řešeny obj. trasy   

     pro stavbu kanalizace na hlavní a pro nové zastávky BUS –   vyjádření  MČ Praha 21  

 

6/  Objízdné trasy pro stavbu ostatní kanalizace na Staroklánovické dle předloženého návrhu  

     DIO spol. Dálniční stavby  - technická kontrola navržené trasy – info p. J. Slánský 

 

7/  Info o řešení o další přípravě akce – Staroklánovická, odbočení k žel. zastávce a řešení   

     parkoviště P+R – průběžné info –  p. J. Slezák a ved. OMI p.Ing.J.Roušal  

 

8/  Stavební rekonstrukce Hodkovské – průběžné info o postupu přípravy stav.  rekonstrukce -   

     p. J.Slánský 

 

9/   Prověření termínů záruk – povrch vozovky Staroújezdské – p. J. Slánský 

 

10/ Další budování Zón 30, osazení  inf. tabulí – IS 23 a násled. dle přijatého Dopravního  

      generelu MČ Praha 21 – podrobná info – p. J. Slánský 

 

11/  Oprava kaverny ve Velimské – info o provedené opravě – p.J.Slánský 

 

12/ Informace o odpovědi na požadavek HMP, MHMP, odboru rozvoje a financování dopravy – 

      umístění cyklostojanů v MČ Praha 21 

 

13/  Polesná – studie – tech. řešení místa pro přecházení – předloží p. J.Slánský 

 

14/ Různé -  např. ÚZ – červen 2015 str. 29 - článek pana MVDr.T.Vlacha, aj. 
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Žádný návrh na doplnění programu není. 

Program přijat: Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 

2/  Do zasedací místnosti je přizvána paní Šormová, které je vyhrazen čas do cca 16.30 

hod. Paní Markéta Šormová se písemně obrátila na starostu MČ Praha 21 dne 

21.05.2015 pod čj: UMCP21/08294/2015. Uvedla, že odkazuje na obsah dopisu v části, 

který se týká dopravy. Situace posuzuje jako řidička a domnívá se, že není v pořádku 

stávající dopravní značení, označení a umístění přechodů pro chodce, umístění 

světelných signalizací, atd.  

Po podrobném prohovoření záležitosti, kdy je přítomné vysvětleno, že zřízení přechodů 

pro chodce, míst pro přecházení, osazení světelné signalizace, atd., předcházejí dopravní 

průzkumy, vyjádření dotčených orgánů – odborníků, Policie ČR, „signalizátorů“, 

probíhá spec. stavební řízení, kdy musejí být splněny platné ČSN, TP, zákony, 

podzákonné normy.  

 DK děkuje za osobní návštěvu i podněty a dochází k těmto závěrům: 

 DK bere podnět na vědomí a žádá silniční správní úřad OŽPD, aby ve spolupráci 

s Policií ČR a správci komunikací prověřil, zda nedošlo k odcizení svislého DZ 

u přechodů pro chodce na hlavní komunikaci, na Rohožnické a Zaříčanské.  

 Dále DK doporučuje prověřit, zda by bylo možné osadit na Rohožnické při 

křížení s Novosibřinskou světelnou signalizaci. 

 

SSÚ – pí Kozáková bude informovat na příštím zasedání DK a bude dohovořena i příp. 

forma písemné odpovědi pisatelce. 

Úkol trvá. 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Pokrač. bod 2/+5/ 

V 16.30 hod. jsou do jednací místnosti přizváni paní Ing. Kučerová a MUDr. 

Bruothová, pánové Ing. Hanus a Mgr. Havrda 

Pan Ing. M. Čížek je přivítal a předal petentům slovo (mimo jiné bylo uvedeno): 

Byl proveden odkaz na obsah petice, která byla zaslána Radě MČ Praha 21, a dále 

přítomné zajímá širší pohled DK, jak se obj. trasy budou řešit do budoucna? Vedení obj. 

tras Ochozskou – Druhanickou by znamenalo zničení retardérů v Ochozské, došlo by 

k dopravnímu kolapsu, pod stavebními retardéry jsou uloženy sítě, jak by došlo ke 

skutečnému zabránění průjezdu nákladní dopravy po obj. trase; plánovaná oprava 

Druhanické je v rozporu se stavebním povolením, jedná se o nehospodárné zacházení 

s finanč. prostředky, jak by se po obj. trase pohybovala vozidla IZS, byly zkoumány 

nájezdní úhly, jak je možné, že oprava komunikace Druhanické se hradí z prostředků 

HMP a nikoliv z prostředků dodavatele, jaké jsou další varianty obj. tras? Bylo zmíněno 

usnesení, které bylo přijato na zasedání ZMČ P21 dne 22.06.2015 k této problematice; 

jak je komunikováno s občany, jedná se skutečně o nejmenší zátěž pro občany, je 

správný postup obce, veřejné správy, dodržuje se správní řád? Jak se zachová MD ČR? 

Petice není o tom neudělat kanalizaci, ale jednat s občany, vysvětlit jim to, hledat 

varianty a porovnávat dopady. Ze všeho vyplývá, že obec není připravena a v důsledku 

špatné přípravy se brzdí výstavba, atd. Plně podporují vydávání povolenek občanům 

Ú/L a umístění dočasné SSZ na hlavní. Musejí se hledat variantní řešení, která budou 

podložena studiemi. Žádají, aby veřejnost (petenti –  e-mailem) byla informována i o 

ostatních jednáních o obj. trasách v Ú/L, budou i nadále jednat s HMP, MHMP, Policií 

ČR a dalšími orgány v dané věci. Vyžádají si další podklady, atd. 
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Věc je podrobně prohovořena, vzájemně jsou vysvětlována stanoviska, názory a 

pohledy na řešení věci. Pan J. Slezák informuje přítomné o dalším postupu tak, jak to 

vyplynulo např.  z  jednání orgánů HMP, odkazuje také mimo jiné na obsah odpovědi 

na petici, která byla adresována RMČ P21. Po chvílemi vzrušené debatě, DK formuluje, 

vysvětluje přítomným: 

 DK doporučuje RMČ P21 postupy, řešení 

 DK nepřísluší řešení rozpočtu, finančních otázek 

 DK nestanoví obj, trasy. Před stanovením obj. tras u takto rozsáhlých staveb 

dochází k opakovaným pracovním setkáním za účasti investorů, stavebních 

firem, správců komunikací, HMP, MČ, OMI, Policie ČR, silničních správních 

úřadů, zpracovatelů návrhů DIO, dotčených okolních MČ, dopravců, IZS, 

zástupců MD ČR, starostů, atd. a hledají se možné obj. trasy s přihlédnutím ke 

všem okolnostem  

 V současné době nemá DK k dispozici žádnou novou žádost, návrhy DIO pro 

budování další etapy kanalizace na hlavní 

 Informace/názory petentů bere na vědomí 

 DK nepřísluší, aby organizovala veřejná projednání o obj. trasách 

 

Jednání k tomuto bodu ukončeno cca v 17.45 hod. 

 

DK bere uvedené vznesené informace na vědomí, věc bude i nadále sledovat, úkol trvá. 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 

4/ Rekonstrukce hlavní křižovatky  - pan J. Slezák uvádí, že jednal s vedením spol. TSK HMP a  

    ta na tento rok nemá na akci finanční prostředky.  
 

Úkol trvá. 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 

6/ Objízdné trasy pro stavbu ostatní kanalizace na Staroklánovické 

Paní V.Kozáková informuje, že spol. Dálniční stavby Praha, a.s. nepřeložila žádné 

návrhy DIO. 

 

Úkol trvá. 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 
7/ Info o řešení o další přípravě akce – Staroklánovická, odbočení k žel. zastávce a řešení  

parkoviště P+R 

Paní V. Kozáková předkládá spis, který je veden na OŽPD (koordinované stanovisko) a DK má 

možnost se spisem seznámit. Nikdo nemá, co by k věci doplnil. 
 

Úkol trvá. 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 
8/  Stavební rekonstrukce Hodkovské 

Pan J. Slezák informuje, že věc je předkládána na zasedání RHMP dne 21.07.2015. 
 

Úkol trvá. 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 
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9/  Prověření termínů záruk – povrch vozovky Staroújezdské – p. J. Slánský informuje, že se 

jednalo o pětiletou záruční lhůtu, která uplynula. Plynárny plánují opravu plyn. řadu otevřeným 

výkopem. Po prohovoření věci: 

 

Návrh usnesení pro RMČ Praha 21: 

Výkopové práce na Staroújezdské musejí být časové koordinovány se stavbou kanalizace na 

hlavní, která má pro DK přednostní postavení a stavební/výkopové práce nebudou na 

Staroújezdské prováděny v zimním období ( tj. po 15.11 do 15.03.), DK nesouhlasí s příp. 

udělením výjimky pro práce v zimním období, protože by mohlo dojít k poškození jiných inž. sítí. 
 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 
10/ Další budování Zón 30, osazení inf. tabulí – IS 23 a násled. dle přijatého Dopravního 

generelu 

Po prohovoření věci, DK žádá OMI, aby ve zřizování Zón 30 bylo pokračováno – odkaz 

na DG. Jedná se o zklidnění a zbezpečnění dopravy v Ú/L. Finanční prostředky jsou 

k dispozici. Požadavek také vyplývá z velmi dobrých zkušeností z předchozích etap  - 

již zřízených Zón 30 na našem území – oblast Blatova. 

 

Návrh usnesení pro RMČ P21: 

Ukládá OMI ÚMČ Praha 21 pokračovat v budování dalších Zón 30 v souladu 

s veřejností projednaným a přijatým ZHMP 21 DG a o akci informovat občany na webu 

v ÚZ. 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 
11/ Oprava kaverny ve Velimské – DK bere na vědomí info p. J. Slánského. 

 

Úkol trvá, sledovat. Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 
12/ Informace o odpovědi na požadavek HMP, MHMP, odboru rozvoje a financování dopravy – 

umístění cyklostojanů v MČ Praha 21 

DK bere na vědomí info p. J. Slánského;  tajemnice DK rozešle v el. podobě na e-mailové 

adresy členů DK materiál, který je na zasedání k dispozici. Materiál nebude přílohou k tomuto 

zápisu. 

Termín plnění – 02.07.15. 

 

Úkol trvá, sledovat. Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 
13/  Polesná – studie – tech. řešení místa pro přecházení – p. J. Slánský informuje o možném 

technickém řešení problému. Po prohovoření věci s ohledem na ČSN, TP, dochází DK k tomuto 

závěru: 

 

OMI ÚMČ P21 zajistí opravu schodů a požádá SSÚ OŽPD o stanovení  DZ – vyznačení na 

vozovku „ A 12- Pozor děti“. 
 

Úkol trvá. 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 
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14/ Různé: 

DK nebude reagovat na uvedený článek. 

P.M.Samec žádá o dopravní zklidnění oblasti kolem Rákosníčkova hřiště – retardéry,  

A 15, atd. 

 

Zajistí OMI + SSÚ OŽPD. 

Úkol trvá. 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 

 

Jednání ukončeno cca v 18.35 hod., příští zasedání DK bude 02.09.2015 od 16.00 hod. 

v MZM. 

 

 

 
 

Zapsala: JUDr. Vladimíra Kozáková, 02.07.2015 

Zápis el. ověřen dne 03.července 2015 – Ing. M.Čížek  


