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                  Zápis č. 27 -  jednání  Dopravní  komise  Rady městské části       

                                                      Praha 21 dne 01.03.2017 

 

Zahájení jednání v 16.00 hod. ve VZM;  ukončení v 18.00 hod.  

 

Přítomni paní, pan Ing. M. Hájek,  I. Birke,  P. Mach,  J. Slezák, Ing. M. Čížek, Ing. J.  

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

Omluveni pánové  Dr. J. Sikač, J. Slánský, M. Samec; 

Host pan Ing. Vladimír Baudis, OMI ÚMČ P21; 

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

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

zahajuje zasedání a předkládá návrh programu: 

 

1/ Odsouhlasení programu 

2/ Kontrola plnění usnesení  - průběžně 

3/ Info o výstavbě splaškové kanalizace, rekonstrukcích SSZ a rekonstrukcích STL plynovodů  

4/ Rekonstrukce Druhanické, umístění chodníku  

5/ Info o projednávání majetkových vztahů na HMP (studie - rekonstrukce a stavební úpravy  

    hl. křižovatky)  

6/ Další náměty, podněty, různé 

   Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Pan Ing. M. Hájek přivítal nového referenta OMI ÚMČ Praha 21 pana Ing. V. Baudise, který 

se v krátkosti představil a bude se zúčastňovat zasedání DK jako host a po ukončení zkušební  

doby bude podán návrh na jeho jmenování členem DK. Termín sdělí pan Ing. J. Roušal, ved. 

OMI. 

DK bere na vědomí.  

 

2/ Kontrola plnění usnesení probíhá průběžně. 

 

3/ DK bere na vědomí informace zástupců silničního správního úřadu a OMI: 

V MČ Praha 21 na Blatově začnou rekonstrukce STL plynovodních řadů, jedná se o dvě 

stavební akce: „Stavební úpravy STL plynovodů v ul. Pilovské, Brzické a okolí“ proběhne 

takto:   Netušilská – Bělušická -  čp. 473, Borovská – Netušilská - čp. 1712 v době od 12.3.-

21.3.17; druhá etapa Borovská čp. 1712- čp. 1702 v době od 14.3. – 22.3.17; třetí etapa 

Borovská čp. 1702 – Pilovská v době od 17.3. -  27.3.17; čtvrtá etapa Pilovská – Bělušická – 

Čenovická v době od 17.3. - 28.3.17; pátá etapa Pilovská – Čenovická – Brzická  - Pilovská – 

čp. 1460 v době od 28.3. - 6.4.17; šestá etapa Brzická – čp. 1460 – Netušilská v době 31.3. - 

10.4.17; sedmá etapa Budčická – čp. 1592 – 1553 v době od 4.4. - 12.4.17; osmá etapa 

Budčická – čp. 1553 – Pilovská - Brzická – Budčická v době od 7.4. - 20.4.17; devátá etapa 

Pilovská – Budčická –čp. 194 v době od 21.4. - 2.5.17; desátá etapa Pilovská – čp. 194 – 

Čížovská v době od 2.5.  – 11.5.17; jedenáctá etapa Pilovská – Čížovská – čp. 133 v době od 

4.5.  – 12.5.2017.      První etapa při akci s názvem: „Stavební úpravy STL plynovodů v ul. 

Netušilské, Barchovické a okolí“ proběhne od 21.3. – 30.3.17 v místě  Netušilská – Bělušická 

- Bečvářská; druhá etapa Bělušická – Pilovská- čp. 1723 od 21.3. – 30.3.17; třetí etapa 

Bělušická – čp. 1723 – Netušilská od 24.3. – 4.4.17; čtvrtá etapa Netušilská – Bečvářská od 

24.3. – 31.3.17; pátá etapa Netušilská – Bečvářská – čp. 331 od 24.3. – 4.4.17; šestá etapa 

Netušilská –  čp. 331 – Barchovická od 31.3 – 10.4.17; sedmá etapa Barchovická – Netušilská 

– čp. 1464 od 11.4. – 24.4.17; osmá etapa Bachovická – čp. 1464 – 983 od 20.4. – 2.5.17; 

devátá etapa Barchovická – čp. 983 – Nespecká – Barchovická – čp. 340 od 27.4. – 9.5.17; 
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desátá etapa Barchovická – Netušilská – Pilovská od 5.5. – 15.5.17; jedenáctá etapa Pilovská 

– Barchovická – čp. 1511 od 12.5. – 22.5.17; dvanáctá etapa Bečvářská – Pilovská – 

Netušilská od 19.5. - 29.5.17. Investorem akce je spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. a 

odpovědnými pracovníky jsou pánové Görner a Cheníček. 

Dále dojde k rekonstrukci světelné signalizace na Novosibřinské u smyčky na sídlišti 

Rohožník. Rekonstrukce bude trvat od 13.03. 2017 a ukončena bude 28.03.2017 při 

zachování osobní i MHD-BUS dopravy v dané oblasti. Rekonstrukce světelné signalizace 

proběhne také na Starokolínské u Onšovecké v době od 20.03. do 11.04.2017. Investorem je 

spol. TSK HMP a stavbu provádí spol. Swarco Traffic CZ, s.r.o. , odpovědným pracovníkem 

je pan Ing. Fr. Lusk.  

A v neposlední řadě bude pokračovat stavba splaškové kanalizace na Starokolínské. První 

etapa v tomto roce má začít od 16.03. a má trvat do 30.04.2017, resp. stavba má plynule 

pokračovat až do konce října 2017. V uvedeném termínu bude doprava na hlavní vedena 

kyvadlově. Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace bude vydávat ODA MHMP. 

Investorem akce je HMP, stavbu provádí spol. Skanska, a.s. a odpovědným pracovníkem je 

pan P. Švejda. 

DK bere na vědomí informaci od spol. Zavos, s.r.o. a spol. Skanska, a.s. z dnešního 

dopoledne, že stavba splaškové kanalizace má pokračovat letos až k hl. křižovatce, DK 

požaduje v dostatečném předstihu připravit návrhy DIO a pokud to bude nezbytně nutné, řešit 

objízdné trasy, toto má za úkol investor. Dále DK bere na vědomí novou informaci, že údajně 

splašková kanalizace nemá být postavena na Novosibřinské od křížení Rohožnická ke křížení 

se Všeňskou. Jedná se cca o 325 m a obyvatelé RD, pokud neodvádějí splaškové vody do tzv. 

ostatní kanalizace, mají jímky. DK žádá pana J. Slezáka, aby tuto věc prověřil na HMP. 

DK bere na vědomí, nadále sledovat.   Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

4/ DK vyslechla informaci pana Ing. J. Roušala ohledně připravované rekonstrukce 

Druhanické. Po seznámení s projektovou dokumentací požaduje provedení stavby podle 

vydaného stavebního povolení a žádá, aby po ukončení stavby byla uvedena do původního 

stavu i zvýšená křižovatka Oplanská x Druhanická. Ved. OMI tuto věc ohlídá. 

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

5/ Pan J. Slezák a ved. OMI informují o dané problematice. Pozemky bude vykupovat HMP, 

ved. OMI připraví dopis k rukám radního HMP pana G. Procházky.  

   Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

V 17.00 hod. odchází pan Petr Mach.  

 

6/ Pan Ing. M. Hájek informuje o připravované rekonstrukci v Hostavicích s termínem od 

01.04.2017. 

 

Upozornění na alarmující technický stav pozemní komunikace Zaříčanské. Je nezbytné, aby 

spol. TSK HMP zařadila rekonstrukci/opravu do rozpočtu. Věc si bere na úkol pan J. Slezák – 

info na příštím zasedání DK. 

 

Upozornění na pozemní komunikaci Oplanskou, kdy bude rekonstruována? OTV MHMP 

v letošním roce připravuje výběrové řízení. Pan Ing. J. Roušal zařídí u pana Ing. Vlka (nového 

ředitele OTV termín návštěvy) a nabídne termín 09.03.2017 od 09.00 hod. – zúčastní se 
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pánové J. Slezák. Ing. M. Hájek a Ing. J. Roušal. Info o výstupu z jednání na příštím zasedání 

DK. 

 

Pan Ing. M. Hájek znovu vyslovuje požadavek k Radě MČ Praha 21, aby stanovila termín 

konání kulatého stolu na téma doprava. 

 

Pan I. Birke opakovaně informuje DK tom, že vyhrazený jízdní pruh pro MHD BUS na 

Českobrodské vyřizuje pan Ing. O. Martan, starosta MČ Praha – Běchovice. Nové info zatím 

nemá. 

 

DK bere na vědomí, že Rada MČ Praha 21 jmenovala pana P. Macha cyklokoordinátorem 

a žádá, aby pan P. Mach pravidelně DK informoval o jednáních a akcích cyklokoordinátorů 

HMP. 

 

Příprava podkladů pro další rekonstrukce místních komunikací (zásobník projektů). Na 

příští zasedání DK si každý připraví návrhy. 

 

Pan I. Birke upozorňuje, že v Domanovické u nové výstavby parkují řidiči na pozemní 

komunikaci, nikoliv na svých pozemcích a majitelé okolních nemovitostí mají problémy se 

zajížděním do garáží a ostatní řidiči s průjezdem po komunikaci.  

OMI připraví návrh na stanovení zákazového dopravního značení a návrh předá SSÚ OŽPD. 

 

Hlasování o každém výše uvedeném bodu v různém: 

             Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Příští zasedání proběhne ve VZM od 16.00 hod. dne  05.04.2017.  

 

Zapsala: JUDr. Vladimíra Kozáková dne 07.03.2017. 

Zápis el. ověřen dne 8.3.2017 Milan Hájek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


