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Zápis č. 5 z jednání  Dopravní komise  Rady městské části Praha 21   

01.dubna 2015 
 

Zahájení jednání v 16.00 hod.;  ukončení v 16.15 hod.  

 

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

 

Omluveni: Pan Ing. J. Šponer, J. Slezák, Ing. M. Čížek, RNDr. J. Sikač,  CSc.,  Ing. J. Brouček,  

                  Z. Růžička, M. Samec 

 

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

 

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

Pan Ing. Milan Hájek, předseda DK v 16.15 hod. konstatuje, že DK není usnášení schopná a 

stanovuje nový termín zasedání v dlouhodobě plánovaném termínu – 06.05.2015 od 16.00 

hod. v MZM. Vzhledem k tomu, že se připravují akce, které bude nezbytné projednat na 

zasedání DK, bude příp. urychleně svoláno mimořádné zasedání. 

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

Pan Ing. M.Hájek pokládá za nutné informovat přítomné členy, hosty DK a Radu MČ 

Praha 21 o věcech, které nesnese odkladu: 

 

1/ Informuje o akci, která se uskutečnila dne 13.března 2015 – „Stavba č. 3140 – TV Újezd 

nad Lesy, etapa 0021 BUS MHD –ČD“ – nové stavební uspořádání, řešení dopravy 

v klidu a v pohybu Staroklánovická – odbočení. Informuje o přítomných na akci a o obsahu 

materiálu, který byl rozeslán e-mailem členům DK, a který sepsal pan Ing. F.Jiřík. Oblast byla 

dále předána spol. IPR ke zpracování návrhu 

 

2/ Informuje o akci, která se uskutečnila dne 20.března 2015 – „PID Staroklánovická, 

zřízení nástupiště zastávky BUS Blatov, Praha 21, č. akce: 2960050“ a o dohodnutých 

stavebních úpravách nástupiště – jedná se o materiál, který sepsal pana Ing. Býšek a byl 

rozeslán členům DK e-mailem. Předpokládá se termín realizace r. 2016; v oblasti se musí 

vyřešit ještě kanalizační řad 

 

3/ Informuje o akci, která se uskutečnila dnešního dne na MHMP, ODA. Akce byla svolána 

spol. TSK HMP a jednalo se o zajištění koordinace budování kanalizačního řadu na hlavní a 

vybudování nových zastávek BUS – Polesná. Akce se zúčastnilo oddělení odboru dopravních 

agend MHMP, Policie ČR, MČ Praha 21 – předseda DK a ÚMČ Praha 21 (OMI, OŽPD), 

zhotovitel – fa Čermák a Hrachovec, a.s. a zpracovatelé návrhů DIO.  

 

1.  Zhotovitel kanalizace předložil návrh DIO pro provádění kanalizačního 

řadu „B“ v  úseku Š 38 –  Š40 („suchovod“ v  místě budoucí autobusové 

zastávky pro směr do Prahy). Předpokládaná doba provádění kanalizace 

je 7 týdnů.( Polesná )  

2.  Součástí návrhu je i  nutná objízdná trasa vedoucí ulicemi Ochozská, 

Druhanická a Staroújezdská.  

3.  Objízdná trasa bude před vydáním DIR opravena. Opravu má provést 

společnost EUROVIA na základě objednávky HMP. Předpoklad  

zahájení prací je do 15.5.2015.  

4.  V ul. Starokolínská bude osazena světelná signalizace pro úsek v  délce 

cca 120m. Jedná se o úsek kanalizace Š 38 –  Š 40. Po dokončení 



2 

kanalizace v tomto úseku pod stejným dopravním opatřením provede 

DIS práce spojené s  autobusovou zastávkou (směr do Prahy) .    

5.  Po dokončení zastávky směrem do Prahy provede DIS na vlastní DIR 

zastávku ven z  Prahy. 

6.  Termín pro provedení obou zastávek je 4 měsíce.  

7.  Souběh provádění prací není možný. T. zn. postup prací v  ideálním 

případě lze předpokládat následující:  

Úsek kanalizace Š38 –  Š 40 cca od 16.5. 2015 do 30.6.2015   

Obě autobusové zastávky 1.7.2015 –  30.10.2015 

8.  DIO pro výstavbu kanalizace zpracovává p. Dvořák –  Pražské Služby.  

Součástí DIO bude též úprava na stávajících semaforech. Část těchto 

výstupů použije i DIS pro provádění vlastních prací.  Čermák a 

Hrachovec a DIS se o náklady na vypracování DIO poměrně podělí.   

9.  V rámci DIO je řešena dopravní situace v  Újezdě n/L.  

Další jednání bude svoláno po dopracování DIO.  Předpoklad  týdnu po 

27.4.2015.  

 

DK musí vést v  patrnosti ,  že bude třeba v  dostatečném předstihu informovat  

dopravce –  úprava JŘ a MHMP, ODA –  pojmenování nových zastávek –  

promyslet možné názvy do příště  –  pro všechny členy DK .  

 

4/ Oplanská  –  je vydáno stavební povolení a stavba byla zahájena. MČ musí 

požádat ZAVOS, s.r.o. o investiční projekt a o dokumentaci pro provedení 

stavby. Přítomný vedoucí OMI pan Ing. J .Roušal bere info na vědomí. Příště 

bude informovat.  

 

5/ Hodkovská  –  předseda DK informuje o materiálu,  který je připraven na 

jednání Rady HMP  –  dosud nebyl zařazen do programu .  

 

6/ Byla podána informace o budování ostatní kanalizace v  Ú/L  v oblasti 

Staroklánovická –  Hulická –  Čentická a o zpracovaném návrhu DIO spol. 

Dálniční stavby Praha, s.r.o.   –  nutno rozhodnout o koordinaci všech staveb!  

 

 

Podávání informací ukončeno cca v  18.00 hod.  
 

 

 

 

Zapsala: JUDr.Kozáková, tajemnice DK 

Ověřeno: ing. Milan Hájek 2.4.2015 
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