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Zápis č. 9 z mimořádného jednání  Dopravní komise  Rady městské části       

                                  Praha 21 dne 16. července 2015 
 

Zahájení jednání v 16.00 hod.;  ukončení v 18.15 hod.  

 

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

                 Brouček,  Z. Růžička, M. Samec a JUDr. V. Kozáková  

 

Omluveni: Pan Ing. J. Šponer, Ing. M. Čížek, J. Slánský  

 

Hosté: Ing. J. Roušal, ved. OMI; Ing. M. Hőfler, řed. spol. PUDIS, s.r.o.; Ing. H. Kopecká,  

           OSÚ a Ing. J. Kupr, ved. OSÚ ÚMČ P21; Ing. Lucie Ponicová, referent grantové  

           podpory a koordinátor místní Agendy 21- ÚMČ P21 
 

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

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

zahajuje zasedání a předkládá program ke schválení: 

 

Program:  

1/ Umístění přeložky R I/12 – podklady pro vyjádření pana Z. Růžičky, starosty MČ P21,  

     který má termín do konce července 2015 (pro PUDIS, s.r.o.) 

2/ Podklady od pana Ing. Dražka, ODA, MHMP – dočasná SSZ – stavby nových zastávek  

    BUS na komunikaci Starokolínská, 

3/ zvláštní užívání Staroklánovické – rekonstrukce ostatní kanalizace, zejména 3.  a 4. etapa  

prací, v.č. informací z jednání (08.07.15), která vedl starosta MČ P21 se  zástupci,  řediteli –   

spol. Zavos, Skanska, Čermák a Hrachovec, atd. 

4/ Chmelická – podnět pana starosty na zklidnění oblasti – na základě opakovaných  

    požadavků rezidentů 

5/ Různé. 

 

Program přijat: Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

1/  Umístění přeložky R I/12 – podklady pro vyjádření pana Z. Růžičky, starosty MČ P21  

     Pan Ing. M.Hájek přivítal přítomné hosty a uvedl první bod jednání. Pan Z. Růžička 

informoval o veřejném projednání, které svolal starosta obce Úvaly (14.07.2015) a o jednání, 

které svolal starosta obce Květnice (15.07.2015). O umístění přeložky podal informaci pan 

Ing. Hőfler, ředitel spol. PUDIS, s.r.o. Pan Ing. J. Kupr a p. Ing. H. Kopecká informovali 

pouze o tom, že je správní řízení v dané věci přerušeno. Po podrobném prohovoření věci nad 

projektem k umístění přeložky došla DK k těmto závěrům: 

1/ Souhlasí s navrženými sjezdy na území v k.ú. Ú/L tak, jak jsou navrženy v projektu pro 

územní řízení   

2/ Zpracovatel musí prověřit, zde bude převedena cyklostezka (vedoucí mezi Ú/L a 

Kolodějemi) bod/obláček č. 206 přes přeložku. V případě, že tomu tak není cyklostezku 

v daném místě přes přeložku převést 

3/ Hluková studie musí být v souladu s platnými ČSN. DK požaduje, aby veškeré hlukové 

normy byly přísně dodrženy. Hluková studie, nově zpracovávaná k současnému reálnému 

stavu   bude  předložena DK MČ Praha 21 k případným připomínkám. 

4/ DK nesouhlasí s případnými změnami (na území ostat. katastrů), které by vyvolaly 

změny územních plánů, protože by to znamenalo další neúměrné časové prodlení 
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5/ Pro úplnost ještě DK nesouhlasí s návrhy, které prezentoval veřejně dne 14.07.2015 na 

veřejném setkání v obci Úvaly starosta obce Květnice, v části, která se týká zvažovaného 

přibližování sjezdů v obci Květnice k oblasti sídliště Rohožník, ke k.ú. Újezd nad Lesy; DK 

odkazuje v podrobnostech na záznam, který je k dispozici na adrese: 

 

       https://www.youtube.com/watch?v=QDU-rcPZm38 

 

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Předseda DK poděkoval řediteli spol. PUDIS, s.r.o. za jeho účast na jednání DK, poděkoval 

zástupcům OSÚ ÚMČ P21. 

 

Paní Ing. L.Ponicová zůstává přítomna i  na další jednání DK. 

 

2 / Budování nových zastávek BUS na hlavní. Pan Ing. M.Hájek informoval DK o jednání, 

kterého se zúčastnil dnes na ODA MHMP a předkládá materiál – projekt dopravního opatření 

od Pražských služeb, a.s. – úpravy SSZ na křižovatce ulic Novosibřinská, Staroklánovická, 

Staroújezdská a  Starokolínská. Navrhuje se změna organizace dopravy, kdy bude postupně 

uzavřena pravá (1.fáze) a levá (2.fáze) polovina vozovky Starokolínská za přechodem u ulice 

Polesná ve směru do centra. Následně bude uzavřena pravá polovina za přechodem ve směru 

z centra (3.fáze), kdy bude stávající přechod uzavřen a signalizován přechod vzdálený. DK je 

seznámena s materiálem, bere na vědomí upozornění, že pravděpodobně dojde k dopravním 

zácpám na hlavní komunikaci.  

 

Návrh usnesení pro RMČ Praha 21: 

1/ DK doporučuje RMČ Praha 21 souhlasit s kyvadlovou dopravou na hlavní v uvedeném 

úseku -  s dočasnou SSZ dle výše uvedeného materiálu a dále provést dočasnou místní úpravu 

tak, aby byly zúžené jízdní profily na místních komunikacích Ochozská, Nadějovská pro 

zabránění vjezdu kamionů (zúžení profilu zajišťuje MČ Praha 21) 

 

2/ Informovat spol. ROPID o zařazení zastávek do nových jízdních řádů s termínem 

09.12.2015 

 

3/ Zajistit maximální možnou informovanost o výstavbě zastávek s upozorněním na dopravní 

komplikace na hlavní – web, Újezdský zpravodaj (ten však v uvedeném termínu nevyjde); 

zajistit publikaci v denním tisku, rozhlasová a televizní vysílání  

 

Vzhledem k termínu zasedání RMČ P21(28.07.15) a k zamýšlenému termínu zahájení prací 

(27.07.15), předá tajemnice DK ověřený zápis předsedou DK panu Ing. Dražkovi na jeho e-

mailovou adresu a dále DK se znovu mimořádně sejde 26.08.2015 od 16.00 hod. ve VZM. 

 

Úkol trvá – sledovat. 

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

3/ Návrh spol. Dálniční stavby a.s. na zvl. užívání komunikací pro 3. a 4. etapu výstavby/ 

rekonstrukce ostatní kanalizace na Staroklánovické (3.etapa s termínem zahájení od 27.07.15) 

DK se detailně seznámila s návrhy DIO – odsouhlasené Policií ČR, s návrhy vedoucího OMI 

pana Ing. J.Roušala a dospěla k závěru: 

 

1/ Navrhuje, aby ve 3. a 4.etapě nedošlo k přerušení prací, aby práce byly o 14 dní zkráceny 

https://www.youtube.com/watch?v=QDU-rcPZm38
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2/Navrhuje obě komunikace Staroklánovické na k.ú. Ú/L od oblasti Hodkovské uzavřít pro 

osobní dopravu  

 

Návrh usnesení pro RMČ Praha 21: 

DK doporučuje RMČ Praha 21, resp. pověřeným zástupcům MČ Praha 21, kteří se zúčastňují 

pravidelných kontrolních dnů stavby, které svolává spol. Zavos, s.r.o., a kteří mají pověření 

(ev. zastupují MČ Praha 21 navenek) vyjádřit se za pověřené správce místních komunikací a 

vyjádřit nesouhlas k předloženému návrhu DIO – 3.etapa – Staroklánovická a vyzvat žadatele 

ke zpracování nového návrhu DIO v intencích vyjádření DK i s tím, že musí být zohledněna 

stavba zastávek BUS a dočasná SSZ na Starokolínské. 

Úkol trvá, sledovat. 

     Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

4/  Chmelická – podnět pana starosty na zklidnění oblasti  

    Po prohovoření věci DK souhlasí s tím, aby oblast komunikace Chmelická od Staroújezdské 

po Talberskou byla dopravně zklidněna, ale jen po dobu zvláštního užívání Chmelické – po 

dobu rekonstrukce inž. sítí po položení povrchu, tj. nejpozději do konce října 2015. Bude 

osazen zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou E 13 – Kromě dopravní obsluhy. Zajistí OMI a 

SSÚ OŽPD. 

 

Úkol trvá, sledovat. 

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

 

5/ Různé 

 

Návrh DIO – žadatel Dálniční stavby, a.s. – zvláštní užívání komunikace Zaříčanské pro 

výstavbu kanalizační šachty s termínem od 20.07.15 do 31.07.15; DK souhlasí, dořešit však 

ještě pohyb nákl. vozidel (od 6t) od Sibřiny 

 

Návrh DIO – žadatel Dálniční stavby, a.s. – zvláštní užívání komunikace Hulické pro 

výstavbu ostatní kanalizace s termínem od 24.08.15 do 13.09.15; DK souhlasí;  

OMI a OŽPD budou informovat žadatele krátkou cestou o vyjádřeních DK – s ohledem na 

zvažované termíny zahájení prací. 

 

Úkol trvá, sledovat. 

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

 

 

Příští zasedání DK se uskuteční dne 26.srpna 2015 od 16.00 hod. ve VZM. 

 
 

Zapsala: JUDr. Vladimíra Kozáková  

Zápis el. ověřen dne 17.7.2015 

Milan Hájek  
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