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Zápis č. 4 z jednání  Dopravní komise  Rady městské části Praha 21   

                                            11.března 2015 
 

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

Ukončení jednání cca v 18.10 hod.  

 

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

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

 

Omluveni: Pan Ing. J.Šponer 

 

Hosté: Pan Ing. J. Roušal, vedoucí OMI, Ing. R. Březina, vedoucí OŽPD 

 

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

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

a předložil ke schválení program: 

 

1/ Zahájení 

2/ Připomínky a námitky rezidentů MČ Praha 21 

3/ Připomínky a námitky pracovníků MČ Praha 21 

4/ Projednání a schválení Jednacího řádu komisí RMČ Praha 21 

5/ Info o zahájení výstavby kanalizace na hlavní Starokolínské cca zač. května 2015 

- nutnost opravy Druhanické v délce cca 200 m – pokládka nového povrchu (podmínka 

výběrového řízení) 

6/ Info o zahájení prací v ulici Hodkovské (po schválení Radou MHMP a podpisu smlouvy  

    s dodavatelem stavby) předpoklad cca zač. května 2015 

7/ Info o místním šetření na zastávku Blatov dne 20.3.2015 v 9.00 hodin 

8/ Info o výrobním výboru  DIPRO Staroklánovická 13.3.2015  

9/ Info o oznámení o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání na  

    Stavbu silničního okruhu kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1 dne 23.3.21045  

    v 9.00 hod – pondělí v budově MHMP Jungmannova 29, Praha 1, zasedací místnost č. 201,  

    2 patro. 

11/  Různé, vč. volby pověřeného zástupce 

12/ Ukončení jednání. 

Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0  

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

K bodům 2/, 3/ nejsou žádné připomínky a námitky.  

DK bere na vědomí. 

 

4/ Projednání a schválení JŘ komisí RMČ Praha 21: 

A/ DK bere na vědomí info tajemnice DK, která na základě již předchozího projednání a 

hlasování DK o tomto bodu odeslala dne 10.02.2015 pí B.Horké (býv. auditorce) výňatek 

z usnesení DK: 

„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“ 
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A odpověď paní auditorky ze dne 12.02.2015: 

„Dobrý den paní Kozáková, v JŘ komisí je přizvání osob řešeno v čl. 3 odst. 12. 

Spolupráce mezi komisema je pouze na lidech. Předseda zadá úkol tajemníkovi komise, aby 

daný problém předložil k projednání další komisi a byl informován o výsledku. 

Takovéto věci řeším na lidské úrovni a nepovažuji za nutné popisovat přesný postup do 

jednacího řádu. 

S pozdravem 

 

Mgr. Blanka Horká 

referentka interního auditu 

Úřad městské části Praha 21“ 

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

B/ Předseda DK dnes upozorňuje na návrh JŘ  - část II. Zvláštní část, čl. 1, odst. 1, písm, d) – 

kde je nesprávně uvedeno … „statická“ doprava (parkování), navrhuje slovo statická změnit 

na „doprava v klidu“ a dále v části obecné  označ. I. v čl. 3 a 8 uvést, že komise přijímají 

„návrhy usnesení“ pro RMČ P21, nikoliv usnesení. 

 

Vzhledem k tomu, že paní B.Horká ukončila na ÚMČ P21 pracovní poměr, doporučuje DK, 

aby věc byla předána tajemníkovi ÚMČ  panu V. Saitzovi k dalšímu zpracování do nového 

návrhu JŘ komisí. 

Úkol trvá, sledovat.  

Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0 

 

5/ Zahájení další etapy výstavby kanalizace na hlavní – Starokolínské, nutnost opravy 

Druhanické 

Předseda DK informuje o jednání, které proběhlo na MHMP (býv. OMI) u pana Ing. Alberta. 

Bylo jim sděleno, že pro zahájení další etapy výstavby kanalizace na hlavní bude nutné zřídit 

objízdnou trasu – podmínka, která je uvedena ve výběrovém řízení.  

S ohledem na místo stavby je nejpravděpodobnější, že objízdná trasa by mohla být vedena  

Ochozskou a Druhanickou. Druhanická však nemá cca v rozsahu 200 m délky odpovídající 

povrch a proto je nutné, aby alespoň v tomto rozsahu byl povrch opraven (asfalt) a opravu 

musí zajistit spol. ZAVOS, s.r.o. Kanalizace má být budována cca od května 2015 do 

listopadu 2015. 

DK probírá možnosti pohybu vozidel se zásobováním – na hlavní společně s MHD - BUS, 

zda vydrží zvýšené prahy v Ochozské pohyb osobní dopravy, jak je možné, že je podmínka 

obj. tras uvedena do podmínek VŘ? Zda se budou vydávat povolenky obyvatelům Ú/L? Jak 

budou opraveny komunikace po ukončení objízdných tras? Již je propadlá křižovatka 

Oplanská – Ochozská – Druhanická. Vyústění  obj. trasy na Staroújezdskou je problematické, 

protože pravděpodobně množství vozidel Staroújezdská nepojme a dojde k zahlcení vozovky, 

atd. 

Návrh usnesení pro RMČ Praha 21: 

DK nesouhlasí s návrhem objízdných tras – Ochozská – Druhanická – Staroújezdská a 

navrhuje, aby žadatelem – spol. Zavos, s.r.o. bylo svoláno místní šetření. Dále žádá, aby si 

MČ Praha 21 vyžádala od HMP, MHMP kopii smlouvy a požádala o právní výklad. DK trvá 

na svém původním usnesení ze dne 04.02.2015. 

Úkol trvá, sledovat.  

Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0 

 

 

 



3 

 

Body 7/, 8/, 9/ 

DK bere uvedené termíny jednání na vědomí. 

 

11/  Různé: Pan Z. Růžička informuje o jednání, které proběhlo s panem Ing. O. Martanem, 

starostou MČ Praha – Běchovice, panem Z. Passerem, starostou MČ Praha – Koloděje a 

panem Ing. Horníčkem, starostou MČ Praha – Klánovice, ohledně řešení parkování osobní 

dopravy v okolí žel. zastávky Praha – Klánovice s tím, že je plná podpora pro stavbu 

parkovacího domu na straně Ú/L. 

 

Pan Ing. J. Brouček informuje o stížnosti, kterou poslal spol. ROPID – chybně uvedený 

odjezdový čas ve výlukovém JŘ PID. 

 

Probírá se stavba SOKP 511. 

 

Upozornění na špatně seřízené řadiče na Zaříčanské, předseda DK upozorňuje, že se stále 

ještě jedná o zkušební provoz – věc hlídá MHMP, ODA – pan Ing. Dražek a dále je vzneseno 

upozornění na špatně seřízený řadič na Novosibřinské – a výjezd BUS z konečné. 

 

Pan Ing. Hájek upozorňuje, že ještě není uveden do provozu el. inf. systém za zastávce BUS u 

Barborky v Dolních Počernicích, ač to ROPID přislíbil již před 4 roky. 

 

Předseda DK navrhuje, aby bylo přistoupeno k volbě pověřeného zástupce DK. Proběhla 

tajná dvoukolová volba, při které byl do této funkce zvolen pan Ing. Marek Čížek.  

Návrh usnesení pro RMČ Praha 21: 

Pověřeným zástupce předsedy DK byl zvolen pan Ing. Marek Čížek. 

Hlasování o návrhu usnesení: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0. 

 

12/ Jednání DK ukončeno v 18.10 hod. 

 

Příští zasedání DK se uskuteční ve středu 01.04.2015 od 16.00 hod. v malé zasedací 

místnosti v I. patře budovy MČ Praha 21.  

 

 

 

 
Zapsala: JUDr. Vladimíra Kozáková  

Zápis ověřen dne 16.3.2015 

Milan Hájek   
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