
                 Zápis č. 32 - jednání Dopravní komise Rady městské části  
                                             Praha 21 dne 04.10.2017  
 
Zahájení jednání v 16.00 hod. v MZM; ukončení cca v 18.15 hod.  
 
Přítomni:  Pan: Ing. M. Hájek, I. Birke,  J. Slezák, P. Mach, Ing. M. Kňákal, M. Samec,  
                            Ing. J. Roušal; 
Tajemník: V. Kozáková; 
Omluveni: Pánové Ing. M. Čížek, RNDr. Jiří Sikač, CSc., J. Slánský, Ing. J. Brouček; 
Hosté: Paní Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21, paní Mgr. Sylva Švihelová,  
                                                                specialistka rozvoje cyklistické dopravy MHMP 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pan Ing. Milan Hájek, předseda DK v 16.00 hod. konstatuje, že DK je usnášení schopná,  
zahajuje zasedání.  
 
Předkládá návrh programu: 
1/ Odsouhlasení programu 
2/ Průběžná kontrola plnění úkolů 
3/ Řešení parkování cyklistů u žel. zastávky Praha – Klánovice v k.ú. Újezd nad Lesy  
    – účast paní K. Jakob Čechové, starostky MČ Praha 21;  pana Stanislava Kozubky (Český  
       svaz cyklistiky a předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu), resp.   
       pí  Mgr. Sylvy Švihelové (ORFD MHMP) 
4/ Stavba 511 info z veřejného projednání; přeložka R/I 12 + MÚK Květnice! 
5/ Rekonstrukce Zaříčanské – info o přípravě  
6/ Stavba kanalizačního řadu na hlavní – info o průběhu 
7/ Rekonstrukce Oplanské – co vše stihne OMI v letošním roce 
8/ Stav zastávek MHD, nástupišť, okolí – podklady pro OMI ÚMČ Praha 21– z minulého   
    zasedání DK 
9/ Info o projednávání zápisů ze zasedání odborných komisí v Radě MČ Praha 21, návrhy  
     usnesení pro Radu (výstup ze zasedání Rady ze dne 26.09.2017) 
10/ Různé, podněty, náměty (vč. odsouhlasení termínů zasedání DK v příštím roce: 
     3.1., 7.2., 7.3. 4.4. 2.5.; 6.6.4.7. 1.8. – rezerva v případě mimořádných událostí; 5.9.,  
     3.10., 7.11., 5.12. 2018, opět ve velké zasedací místnosti od 16.00).  
Hlasování: 7:0:0 (pro, zdržel se, proti) 
 
3/ Pan Ing. M. Hájek přivítal paní starostku a paní Mgr. Švihelovou, která byla v krátkosti 
informována o velkém zájmu MČ Praha 21 řešit parkování cyklistů u žel. zastávky Praha – 
Klánovice v k.ú. Újezd nad Lesy, čili ve směru pohybu vlaku z centra. P. Mgr. Švihelová 
představila projekt, který byl realizován u protější zastávky a nabídla nová možná řešení - 
zřízení uzamykatelné kolárny (např. na lítačku, aj.), vč. event. osazení i přístřešku – možno 
ihned. Bude třeba upřesnit pozemek pro umístění, počet míst, zda kolárnu (prosklená, ve 
dřevě) i přístřešek. Počet lze stanovit na základě obratů pasažérů, event. se řídit počtem na 
protější zastávce a navýšit jej 2x, 3x či vyjít z průzkumu ORFD.  
MČ P 21 by měla písemně deklarovat, že záměr chce, nejprve však věc projedná se SŽDC.   
DK bere informace na vědomí, souhlasí se záměrem. 
Hlasování: 7:0:0 (pro, zdržel se, proti) 
 



4/ Proběhlo veřejné projednání dokumentů pro posouzení vlivů na životní prostředí  EIA) 
stavby 511 Běchovice - D1, bylo konstatováno vystoupení pana Jiřího Gutha 
Jarkovského s tím, že ve čtvrtek (05.10.2017) je svoláno mimořádné zasedání Rady 
HMP. K danému bodu přikládáme informaci z tisku – web Seznam CZ.  

DK bere věc na vědomí, dále sledovat. 
Hlasování: 7:0:0 (pro, zdržel se, proti) 
 
Z jednání na další akci odchází pan Ing. J. Roušal. 
 
5/ Zaříčanská je vedena v zásobníku akcí TSK, bude provedena rekonstrukce, realizace příští 

rok.  Nyní bude probíhat výběrové řízení na dodavatele projektu. 
Hlasování: 6:0:0 (pro, zdržel se, proti) 
 
6/ Pan Ing. Hájek informuje o průběhu akce, vč. výstupů z dnešního kontrolního dne stavby 

kanalizačního řadu na hlavní. Stavba se posunula do hlavní křižovatky, doprava bude 
řízena doč. SSZ, musíme očekávat dopravní komplikace, byť je doprava vedena 
jednosměrně kyvadlově. Po 31.10.17 bude stavba pokračovat, připravují se DIO a 
hledají se nevhodnější dopravně technická opatření. Předběžné propočty signalizují 
velmi komplikovanou dopravní situaci při obousměrném kyvadlu. DK bude 
informována na dalším zasedání o průběhu stavby. 

DK bere věc na vědomí, dále sledovat. 
Hlasování: 6:0:0 (pro, zdržel se, proti) 
 
7/ Oplanská – stavba byla zahájena, stavbu provede spol. Skanska, a.s. Nyní se řeší dřeviny - 

keře a stromy,  inž. sítě, atd., čili veškeré přípravné práce. 
DK bere věc na vědomí, dále sledovat. 
Hlasování: 6:0:0 (pro, zdržel se, proti) 
 
8/ Pan Ing. J. Roušal již není přítomen na zasedání, o zařazení bodu opakovaně požádal. DK 

konstatuje, že stav zastávek a okolí je zcela neutěšený, doporučuje věc urychleně 
řešit ve spolupráci s TSK HMP, a.s. Podrobně bude projednáno na dalším zasedání 
za účasti předkladatele.  

Hlasování: 6:0:0 (pro, zdržel se, proti) 
 
9/ DK je informována o novém způsobu předkládání zápisů, usnesení komisí do Rady MČ Praha 

21 – viz výstup z porady vedoucích odborů s tajemníkem ÚMČ Praha 21 panem Ing. 
J. Orlovským koncem září, t.r.  

DK bere věc na vědomí.  
Hlasování: 6:0:0 (pro, zdržel se, proti) 
 
10/ DK souhlasí s termíny zasedání v roce 2018.  
 
Náměty – p. Birke opakovaně navrhuje odstranit nestavební zvýšené prahy v Ochozské. Podle 

jeho názoru jsou zbytečné a jen se ničí vozidla. Bere na vědomí informaci, že 
k osazení prahů došlo na základě požadavku rezidentů, mělo dojít ke zranění školáka 
rychle projíždějícím vozidlem cca v roce 2006-2007. 



                  Dále pan Birke navrhuje, aby v Zónách 30 byla max. povolená rychlost zobrazena na 
vozovkách i vodorovným dopravním značením.  

DK – urgovat u TSK řešení „zbezpečnění“ vozovek Rohožnická, Zaříčanská, Staroújezdská, 
V Lipách. 

Pan M. Samec navrhuje osadit v Rohožnické zvýšené polštáře, rovněž v okolí Rákosníčkova 
hřiště a osadit úsekové měření rychlosti na Rohožnické. Rozbíhá se debata – 
obousměrně od Sibřiny k Albertu – Zóna s okamžitým měřením. 

Návrh bude podrobně projednán na listopadovém zasedání DK s určením míst pro měřící 
zařízení.  
 
 
Jednání ukončeno cca v 18.15 hod.  
 
Příští zasedání proběhne 01.listopadu 2017 od 16.00 hod. opět v malé zasedací místnosti. 
 
Zapsala: V.Kozáková, tajemnice DK dne 05.10.2017 
 
Zápis elektronicky ověřen: Ing. Milan Hájek dne 06.10.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
 

 


