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Zápis č. 41 - jednání  Dopravní komise  Rady městské části Praha 21,  

konané dne 30.července 2014  
 

Zahájení jednání: v 16.00 hod.  

Ukončení jednání: cca v 18.15 hod.  

 

Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, P.Mach, J.Slezák, J.Slánský, V.Kozáková  

 

Omluveni: Pan Ing.J.Šponer, Ing.A.Taitl, Dr.T.Vlach, Ing.J.Brouček 

 

Hosté: Pan RNDr.Pavel Roušar, starosta MČ P21; Ing.R.Březina, ved. OŽPD; Ing.J.Roušal, ved.  

           OMI; zástupci spol. ZAVOS s.r.o., spol. SKANSKA, a.s., v čele s panem Ing.A.Adámkem;  

           zástupce spol. Pražské služby, a.s. – pan Dvořák – návrhy DIO. 

 

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

 

Pan Ing.Milan Hájek svolal mimořádné zasedání DK, protože je nutné bezodkladně řešit tyto 

body programu: 

 

1/ Pokračování výstavby dešťové a splaškové kanalizace na hlavní Starokolínské 

2/ Budování cyklostezky v Čentické – harmonogram prací 

3/ Výstavba zastávek BUS na hlavní – výstupy z jednání se spol. TSK HMP  

4/Vyhodnocení práce DK v tomto volebním období 

 

Ad 1/  

Zástupci společnosti Skanska, a.s., společnosti Zavos, s.r.o. informují členy DK o dalším 

pokračování výstavby kanalizačního řadu na Starokolínské. Od 4.srpna 2014 cca do 15.září 

2014 se uskuteční další etapa (pro nás č. 1) umístěná naproti PENNY, oblast mezi ulicemi 

Račiněveská – odbočení k BČS, resp. u Pilovské.  

Zůstanou dva  jízdní pruhy v obvyklé šířce 3,5 m.  Třetí, odbočovací pruh bude použit pro 

průjezdní dopravu. S objízdnou trasou se v této etapě nepočítá. Investor akce předložil DK  

zákresy dopravně inženýrských opatření.  

DK za výše uvedených dopravních opatření s realizací kanalizace souhlasí.  

 

Etapa č. 2 – bude následně pokračovat v úseku mezi ulicemi Račiněvěská a Ranská. Jedná se 

o cca 100 m kanalizace. Zde je investorem požadována objízdná trasa ulicemi Oplanskou a 

Domanovickou. S tím DK nesouhlasí, vzhledem ke zkušenostem z již dříve realizované 

objízdné trasy při pracích na Novosibřinské. Při jednání bylo domluveno, že se investor 

pokusí vypůjčit část prostoru mezi tělesem komunikace a chodníkem. 

DK s tímto řešením souhlasí a požaduje předložení DIO k odsouhlasení. 

Předpoklad realizace stavby je cca 1 měsíc. 

 

Etapa č. 3 Jedná se o část stavby „ na Baltově“  mezi ulicemi Ochozskou a Onšoveckou. 

Zde zatím nedošlo ke konečné dohodě.   Zástupce HMP (spol. Zavos, s.r.o.) a stavebník (spol. 

Skanska a.s.) uvádějí, že tato etapa již zasáhne citelně do dopravní průjezdnosti na hlavní – 

stavba zabere jeden jízdní pruh a pro dopravu zůstane pouze jeden a proto je nutné řešit 

objízdné trasy.  
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Kromě splaškové kanalizace se má stavět i dešťová kanalizace.  DK je seznámena se zákresy 

dopravně inženýrských opatření. DK konstatuje, že se jedná o úsek, kde je zcela nezbytné obě 

kanalizace vybudovat, ale není dopravně únosné vést objízdné trasy pro osobní dopravu 

Ochozskou a Druhanickou, jak předkladatelé navrhují.  

DK doporučuje zajistit objízdnou trasu přes Koloděje. 

Bude projednáváno na následující DK. 

 

 U obou uvedených etap musí být uvedeny veškeré povrchy do původního stavu dle přijaté 

Metodiky HMP, potažmo MČ Praha 21; musí dojít ke koordinaci staveb s plánovanou 

stavbou zastávek BUS na Starokolínské v oblasti odbočení k Polesné.  

Zahájení výstavby zastávek je plánováno TSK HMP cca od 1.září 2014 až cca do konce října 

2014. 

 

DK konstatuje, že je nezbytné, aby investor a stavba veškeré plánované etapy řádně a včas 

konzultovaly s MČ Praha 21 a koordinovaly s aktuálními ostatními stavbami v MČ Praha 21 

v dotčené oblasti. DK lituje, že investor nenavrhl a nezajistil vybudování splaškové 

kanalizace na hlavní v oblasti Polesná před vybudováním zastávek. 
 

Návrh usnesení pro RMČ Praha 21: 

1/ RMČ Praha 21 souhlasí s budováním splaškové kanalizace pro etapu č. 1 dle návrhu 

předkladatelů. 

2/ RMČ Praha 21 souhlasí s budováním splaškové a dešťové kanalizace pro etapu č. 2 dle návrhu 

předkladatelů, ale požaduje, aby tato etapa byla řešena bez objízdných tras, při zachování 

stávající dopravy na hlavní. Předkladatelé musejí využít pro stavbu prostor u hlavní komunikace, 

tj. prostor mezi tělesem komunikace a chodníkem, bez nutnosti objízdných po místních, účelových 

komunikacích pro osobní dopravu. Nové návrhy DIO předloží žadatel na zasedání DK – 

10.09.2014; 

 

Úkol trvá – sledovat 

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0  

 

Ad 2/  

Pan J.Slánský z odboru majetku a investic informuje DK o časovém harmonogramu výstavby 

cyklostezky v Čentické. Orientační termín započetí stavby je 11.08.2014 a je zatím reálné, že 

cyklostezka bude slavnostně otevřena ke Dni mobility, tj. 18.09.2014.   

 

Úkol trvá – sledovat 

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0  

 

Ad 3/ 

Pan Ing.M.Hájek a paní V.Kozáková podrobně informují DK o proběhlém jednání na TSK. Je 

reálný předpoklad, že stavba bude zahájena  k 01.září 2014 a ukončena koncem října 2014. 

DK zatím nebude iniciovat vybudování dalšího vchodu do ZŠ – budova Polesná. DK souhlasí 

se změnou stavby u opěrných zdí dle ústního požadavku TSK ze dne 29.07.14 - nebudou 

budovány plánované gabionové opěrné zdi, ale betonové opěrné zdi z  bloků, ušetří se čas, 

finanční prostředky  
Návrh usnesení:  

RMČ Praha 21 souhlasí s provedením betonových opěrných zdí z bloků oproti původním 

gabionovým 

 

Úkol trvá – sledovat ; Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0  
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Ad 4/ 

Členové DK mají k dispozici v el. podobě návrh vyhodnocení činnosti DK za stávající 

volební období. Nyní  nepředkládají žádný písemný a ani ústní návrh na doplnění. Předseda 

DK stanovuje ještě další termín k doplnění max.do 08.srpna 2014 na e-mail jeho či tajemnice 

komise. Poté bude materiál předán k publikování v Újezdském zpravodaji a k vyvěšení na 

webu MČ Praha 21. Dále tajemnice předá návrh materiálu  - starostovi, ved. OŽPD a ved. 

OMI – elektronicky, bezodkladně 
 

Úkol trvá – sledovat 

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0  

 

Další body programu: 

 

5/ DK bere na vědomí informaci pana Ing.M.Hájka o rekonstrukci zastávky BUS – na 

hlavní – Blatov – směr z centra. Spol. TSK ji vybuduje v provedení zastávkových panelů 

v příštím roce dle návrhu CS-Beton. Dočasně bude osazena svislým a vodorovným dopravním 

značením dle již odsouhlaseného stanovení. To bude provedeno v nejbližších dnech. 

 
Úkol trvá – sledovat 

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0  

 

 

 

 

Nový termín zasedání DK: 10.září 2014 od 16.00 hod. v malé zasedací místnosti 

/I.patro budovy ÚMČ Praha 21. 

 

 
 

 

 

Zapsala: JUDr.Vladimíra Kozáková, pan Ing.M.Hájek;  

 

 

Zápis ověřen dne 03.08.2014 -  Ing. M. Hájek  - předseda DK 
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Příloha: Prezenční listina

 

 


