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Zápis č. 2 z jednání  Dopravní komise  Rady městské části Praha 21   

04.února 2015 
 

Zahájení jednání v 16.00 hod., zasedání se uskutečnilo v malé zasedací místnosti MČ Praha 21  

Ukončení jednání cca v 19.00 hod.  

 

Přítomni: Paní, pan Ing. M. Hájek, I. Birke, P. Mach, Ing. Šponer, RNDr. J. Sikač,  

                 CSc., J. Slánský, Ing. J. Brouček, Z. Růžička, M. Samec a JUDr. V. Kozáková  

 

Omluveni: Pan J. Slezák, Ing. M. Čížek 

 

Hosté: Paní, pan Ing. H. Kopecká, OSÚ ÚMČ Praha 21, V. Kolář a J. Boubelík, fa MOOPEX  

                                                                                                                               projekt, s.r.o. 

 

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

Pan Ing. Milan Hájek, předseda DK přivítal přítomné a zahájil druhé zasedání DK  

a předložil ke schválení program: 

 

1/ Zahájení a přizvání pozvaných hostů 

2/ Připomínky a námitky rezidentů 

3/ Připomínky a námitky pracovníků MČ Praha 21 

4/ Volba místopředsedy, resp. pověřeného zástupce Dopravní komise Rady MČ Praha 21 

5/ Kontrola úkolů vyplývajících z usnesení Rady MČ Praha 21 – ze dne 27.01.15 

6/ Info starosty, člena DK pana Z. Růžičky o jednání o dopravě a o změnách v ní se spol.  

    ROPID 

7/ Chmelická – projednání žádosti o určení konečného stavu, resp. materiál – Stavba č. 3140  

    TV Újezd nad Lesy, 0026 Chmelická – parametry 

8/ Zastávka BUS Blatov – směr z centra – předložení studie TSK ke konečnému řešení  

    projektu 

9/ Info o jednání na TSK HMP ze dne 3.2.2015 – Ing. Hájek, JUDr.Kozáková 

10/ Projednání návrhu na změny Jednacího řádů komisí Rady MČ Praha 21 

11/ Různé 

12/ Ukončení jednání 

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

DK v průběhu zasedání mění jednotlivé pořadí bodů programu, navazuje na rozběhnutou 

rozpravu o jednotlivých problémech.  

 

I./ Do zasedací místnosti je přizvána paní Ing. H. Kopecká z odboru stavebního úřadu ÚMČ 

Praha 21, která sděluje, že územní řízení ve věci přeložky R I/12 je přerušeno do konce dubna 

2015. Zdejší OSÚ byl pověřen řízením v územním rozsahu přeložky od velké křižovatky 

v Běchovicích až do Tuklat, resp. do Úval. Křižovatku SOKP 511 nyní řeší paní Ing. 

Vladimíra Helebrantová, MHMP, odbor stavební a územního plánu. Na dotaz členů DK paní 

Ing.Kopecká uvádí, že přeložka R I/12 byla dopravně napojena do 511. 

Ohledně zastávek BUS – u Polesné paní Ing. Kopecká uvádí, že zastávky jsou pravomocně 

umístěny a bylo vydáno stavební povolení, které je také pravomocné. U zastávek BUS u 

Penny jsou žadatelé vyzváni OSÚ ÚMČ P21 k doplnění žádosti po zrušení rozhodnutí 

MHMP, OSÚP. Výzva byla žadatelem převzata a na doplnění má 90 dnů. 

Pan Ing. M.Hájek děkuje paní Ing.H.Kopecké za poskytnutí informací a tím je tento bod 

ukončen. 

DK o věci nehlasuje, neboť věc byla schválena Radou MČ Praha 21.  
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II./ Do zasedací místnosti jsou přizváni zástupci spol. MOOPEX, s.r.o. pánové V. Kolář a J. 

Boubelík, kteří informují o pokračování rekonstrukcí STL plynovodních řadů v Újezdě nad 

Lesy. Práce proběhnou na komunikacích Lišická, Lánovská, Zalešanská a Zbyslavská. Práce 

jsou rozvrženy do osmi etap, termín od 09.března do 09.dubna 2015. Kolují návrhy DIO 

s krátkým vysvětlením zástupců fa MOOPEX. Povrchy komunikací budou opraveny dle 

přijaté Metodiky HMP a dle požadavků pověřeného správce, tj. OMI ÚMČ Praha 21. 

Zástupce OMI pan J.Slánský sděluje, že akce je koordinována s dalšími akcemi, které se 

v daných oblastech chystají. DK požaduje, aby byla řádná informovanost o akci – ÚZ, web, 

rezidentům do schránek info leták, atd. Dále žádá OMI o řádnou kontrolu uvedení vozovek do 

původního stavu po ukončení etap.  

Úkol trvá, sledovat.  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

4/ Vzhledem k tomu, že DK nezasedá v kompletní sestavě, odročuje se bod – volba 

pověřeného zástupce na příští zasedání.  

Úkol trvá.  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

5/ Pan Ing. M.Hájek provedl kontrolu plnění úkolů podle usnesení RMČ Praha 21 ze dne 

27.01.2015. 

Úkol trvá, sledovat.  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

6/ Pan Z. Růžička informuje přítomné o jednání se zástupci spol. ROPID. Jednání proběhlo 

dne 29.ledna 2015. O setkání požádal ROPID v rámci změny provozu linek PID – otevření 

stanic metra A – Motol. U nás dochází ke zkrácení intervalů na l. 269 – v sedle z 60 na 30 

minut; 1. 263 pojede ze zastávky DEPO Hostivař do Malešic a do zastávky Želivská. Na 

jednání požádal pan J.Slezák o navrácení l. 109 do své původní trasy, resp. příp. o zřízení 

linky BUS, která by v omezené míře a příp. i menším autobusem spojila bez přestupu 

Rohožník a Palmovku. Poukázáno bylo na nemocné občany, na žáky a studenty, atd. ROPID 

možnosti realizace požadavku prověří. 

Pan Z.Růžička uvádí, že jeho rodina – dcera manželka nemají s přestupem v Dolních 

Počernicích žádný problém. 

Úkol trvá, sledovat, vč. úkolu, který byl uložen usnesením RMČ P21 dne 27.01.15.  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

9/ Info o jednání na TSK HMP ze dne 3.2.2015 – Pan Ing. Hájek a paní JUDr.Kozáková. 

Osobní jednání proběhlo u pana Kalouse. Jednalo se o akcích, např.: Budování zastávek BUS 

na hlavní – u Polesné; pokračování ve stavbě kanalizačního řadu na hlavní a koordinace se 

stavbou zastávek; rekonstrukce hlavní křižovatky – bezpečná odbočení, snížení nivelety; 

rekonstrukce stávající zastávky BUS na hlavní – směr z centra Blatov – situace řešení je 

přiložena k zápisu a proběhne ještě místní šetření, které svolá TSK; řešení dopravy a 

rekonstrukce vozovky Staroklánovická – odbočení k otočce. Info bere DK na vědomí. 

Úkol trvá, sledovat.  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

V návaznosti na tento bod  žádá pan Ing. Hájek pana J.Slánského, aby informoval DK o 

plnění úkolu z minulého zasedání DK – viz bod 5/ zápisu ze dne 15.01.15. 
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Plnění úkolu proběhne na příštím jednání DK – OMI zpracuje seznam zastávek ve 

vlastnictví/správě MČ P21, vč. návrhu na jejich opravy 

Úkol trvá, sledovat.  

Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0  

 

 

Pan J.Slánský, resp. OMI dohovoří jednání se spol. DIPRO – řešení parkování u otočky 

Staroklánovická, na jednání bude také odborem majetku a investic přizvána DK. Zvažuje se 

parkoviště P + R. 

Pan Z.Růžička navrhuje, aby se DK ještě sešla na místě. Žádá OMI, aby prověřilo vlastnictví 

pozemků, rozměry pozemků, atd. Dojde i k prohlídce dřevin v bezprostředním okolí otočky, 

atd.  

Místní šetření DK se na místě uskuteční 16.února 2015 v 16.00 hod. DK bere na vědomí a 

k účasti. 

 

Pan Ing. M.Hájek navrhuje, aby veškeré problémy, které jsou ve věcné příslušnosti DK a 

bude je řešit státní správa či samospráva, byly předkládány na zasedání DK a byl tak zajištěn 

jednotný názor a postup a doporučuje, aby RMČ P21 vzala tuto skutečnost na vědomí a 

jedná se i o návrh usnesení pro RMČ Praha 21. 

 

(Pan Samec v průběhu tohoto bodu odešel na chodbu).  

 

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0  

 

Pan M.Samec se vrací na jednání DK a z dalšího jednání se omlouvá pan Dr.Sikač.  

 

7/ Chmelická – projednání žádosti o určení konečného stavu, resp. materiál – Stavba č. 3140  

    TV Újezd nad Lesy, 0026 Chmelická – parametry.  

 K tomuto bodu je projednán předem rozeslaný materiál. OMI podává info o zajištění 

koordinace rekonstrukce inž. sítí, termínů, finanční náročnosti akce, atd.  

DK trvá na tom, že povrch musí být opraven co nejdříve. Dále se shoduje na tom, že 

komunikace by měla být zatříděna – viz bod B) materiálu – funkční skupina C , vč. řešení 

osvětlení, veg. úprav, dešťové kanalizace, atd. Materiál je v příloze. OMI věc zpracuje dále 

dle vyjádření DK. 

Úkol trvá, sledovat.  

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0  

 

10/ Návrh na úpravu JŘ komisí Rady MČ Praha 21- pan Ing. J.Brouček poukazuje na čl. 3 

odst. 4 – s tím, že je správné, že jednání komisí je neveřejné, není však řešeno přizvání na 

zasedání odborníků z řad veřejnosti, referentů ÚMČ P21 či obyvatel. Dále je třeba dořešit 

vzájemnou spolupráci komisí Rady. Jiný návrh není.  DK žádá, aby toto vyjádření bylo 

předloženo paní B.Horké, předkladatelce, k zapracování do návrhu. 

Úkol trvá, sledovat.  

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0  

 

Vzhledem k  tomu, že členové DK mají další povinnosti, předseda DK ukončuje se souhlasem 

všech přítomných zasedání dnešní DK v 19.00 hod.   

 

Příští zasedání DK se uskuteční ve středu 04.03.2015 od 16.00 hod. v malé zasedací 

místnosti v I.patře budovy MČ Praha 21.  
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Zapsala: JUDr.Vladimíra Kozáková  

Zápis ověřen dne 9.2.2015 

Milan Hájek  
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Zastávka BUS – Blatov – směr z centra, rekonstrukce 
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