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     Zápis č. 12 -  jednání  Dopravní komise  Rady městské části       

                                    Praha 21 dne 07.října 2015 
 

Zahájení jednání v 16.00 hod.;  ukončení v 19.15 hod.  

 

Přítomni: Paní, pan Ing. M. Hájek, I. Birke,  P. Mach, Ing. M. Čížek, J. Slánský, Ing. J. Brouček,   

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

 

Omluven pan  RNDr. J.Sikač, CSc.   

 

Hosté -  pánové - Ing. R. Březina (ved. OŽPD); Ing. Jiřík (spol. DIPRO,s.r.o.);  

             zástupci MČ Praha – Klánovice a DK Praha – Klánovice:  pánové Ing. K.Horníček,  

             starosta,  Ing. O. Voleš, Ph.D., Ing. M. Čtrnáctý a MUDr. J. Bek. 

 

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

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

zahajuje zasedání a předkládá program ke schválení: 

 

1/ Zahájení, kontrola plnění úkolů 
2/ Zástupci spol. DIPRO, s.r.o. – studie Staroklánovická – odbočení k žel. zastávce,   
     pokračování prací; info – realizace informačního zařízení na zastávce MHD – Dolní  
     Počernice – U Barborky – přestup z l. 163 na 109 -obousměrně 
3/ Zástupci DK Rady MČ Praha – Klánovice (žádost o osobní účast na zasedání naší  
     DK );  řešení parkování v oblasti žel. zastávky Praha – Klánovice, koordinace řešení  
     (dostaví   se pan Ing. Horníček, starosta MČ Praha – Klánovice, p. Ing. Voneš a p.MUDr.  
      J.Bek) 
4/ Info o jednání na TSK HMP – obnova SSZ na hlavní křižovatce, resp. koordinace s  
     plánovanou stavební rekonstrukcí hlavní křižovatky, vč. snížení nivelety (úkol ze  
     zasedání DK – 26.8.15); OMI ÚMČ P21 připraví krátké info o vlastnictví pozemků – 
     chodníků v okolí hl. křižovatky a o uložení sítí – co vše bude nutné přeložit) 
5/ Info o probíhajících rekonstrukcích komunikací – Hodkovská (stavba č. 3140 TV  
     Újezd nad Lesy, etapa 0012); info o úpravách povrchů komunikací – o homogenizaci -   
     Chmelická, o stavbách kanalizace, o pokračování rekonstrukcí plynovodních řadů, aj. –  
     z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy při zvl. užíváních komunikací 
6/ Info o proběhlém mimořádném zasedání ZMČ Praha 21 – 05.10.2015 – přeložka  
     RI/12 ( i k závěrům Zastupitelstva obce Květnice ze dne 28.07.15) 
7/ Info o instalaci kamer. zařízení na hlavní – sběr údajů do správního řízení 
8/ Pojmenování nových zastávek na hlavní, staničení – průběžné info 
9/ Hodnocení probíhajících dopravní opatření na komunikacích při zvl. užíváních 
10/ Rezignace na členství v DK – p. Ing. J.Šponer, návrhy na nového člena 
11/ Info o jednáních s MČ Praha – Koloděje – příprava  - obj. trasy 
12 Podněty občanů, ÚMČ Praha 21 
13/ Různé. 
 

Program přijat: Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 
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1/ Pan Ing. M. Hájek po provedené kontrole plnění úkolů dále konstatuje, že na funkci členů 

DK rezignovali pánové J.Slezák, který rezignaci zaslal k rukám Rady MČ Praha 21 a pan Ing. 

J. Šponer, který e-mailem rezignaci oznámil tajemnici DK. Uvedl, že se přestěhoval a z tohoto 

důvodu rezignuje na členství v DK. DK zatím neví o žádném občanovi, který by chtěl být 

členem DK.  

Návrh usnesení pro Radu MČ Praha 21: 

Rada MČ Praha 21 bere na vědomí rezignaci pana Ing. J.Šponera  

Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

2/ Vzhledem k tomu, že ještě nepřijeli zástupci spol. DIPRO, s.r.o., přistupuje DK 

k projednání bodu č. 3/ a vítá zástupce MČ Praha – Klánovice a předsedu a členy DK Praha 

– Klánovice. 

Slova se ujal pan Ing. K.Horníček, který v krátkosti shrnul dosavadní snahy MČ Praha – 

Klánovice o řešení problematiky parkování v okolí žel. zastávky Praha – Klánovice. Mimo 

jiné uvedl, že se pokusili jednat se zástupci obce Šestajovice – zavedení linky BUS k zastávce, 

aby se omezil příjezd osobních vozidel do této oblasti. Tato snaha byla starostou Šestajovic 

odmítnuta. Nakonec se MČ obrátila na MHMP a řeší zavedení Zón placeného stání, tato 

snaha se jeví nadějně a nyní probíhá anketa mezi obyvatelstvem. Své postoje vyjádřili pánové 

Ing. Voneš – předseda DK a pan Dr. Bek. Pánové také zodpověděli dotazy členů DK P21 a 

závěrem odkázali na webové stránky jejich MČ, kde je vše k této problematice vyvěšeno. 

Za DK P21 se ujal slova pan Ing. Hájek a velmi podrobně a opakovaně shrnul dosavadní 

snahy DK P21, potažmo MČ P21. Čili stávající neutěšený dopravní stav na komunikaci 

Starokolánovické – směr k otočce na straně Ú/L, postup při změně územního plánu, veškerá 

jednání na HMP, projednávání DG P21, projednávání v naší DK, postup minulého vedení  i 

těsně před ukončením volebního obdob -  cca před rokem, zadání spol. DIPRO, s.r.o. /pan 

Ing. Jiřík se dostavil do jednací místnosti a je přítomen při projednávání tohoto bodu/, nové 

zadání spol. DIPRO a stávající navrhované řešení dopravy v klidu a v pohybu, postup při 

zamýšleném umístění parkoviště P+R na naší straně žel. zastávky, řešení pohybu cyklistů a  

parkování kol, pohyb pěších, atd. Zmínil také úvahy o stavbě parkovacího domu. 

Navrhuje, aby se věc řešila společně a to např. setkáním u pana náměstka Stropnického, který 

říká, že jeho prioritou je řešení parkovišť P+R. 

Starosta MČ Praha 21 pan Z.Růžička shrnul dosavadní jednání s MČ Praha – Klánovice a 

mimo jiné uvádí, že problém parkování je třeba rozložit na obě strany katastrálních území, že 

není možné, aby jedna strana vytvořila modré parkovací zóny a druhá strana postavila 

parkoviště či parkovací dům. Čili aby se problém přelil na stranu P21. 

Pan Ing. Jiřík informuje o přípravách jeho společnosti ve věci Staroklánovické. 

Pan Ing. R. Březina informuje o vyjádřeních a stanoviscích odboru ochrany prostředí MHMP 

ve věci parkovacího domu a parkoviště. 

Pan Ing. Hájek hovoří podrobně o postupech při změnách ÚP. 

Pan Ing. Jiřík informuje o dopravních datech v oblasti, vč. dat ze spol. ROPID – park. P+R. 

Dále jsou ještě prohovořeny stavby – 511, přeložka RI/12. Otázky zpoplatnění komunikací – 

k tomu bodu podává vyjádření pan Ing. Brouček.  

Pan Ing. M. Hájek předkládá postup starostky paní Moravcové v této věci. Hovoří o 

komunikace D11 – sjezdy na Jirny, atd. 

Setkání je ukončeno s tím, že bude svoláno jednání u pana PHDr.Matěje Stropnického.  

Pan Ing. M. Hájek poděkoval zástupcům MČ P-Klánovice. 

 

DK bere věc na vědomí, nadále sledovat. Info bude podáno na dalším zasedání DK. 
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Setkání je následně svoláno na den: 21.10.2015 v 10.00 hod. v kanceláři pana náměstka – 

přizváni pan Ing. M.Hájek, pan Z.Růžička a pan J.Slezák – předseda Výboru pro územní 

rozvoz a územní plán ZHMP.  

 

Bod č. 2/ Pan Ing. Jiřík informuje DK o dalším postupu prací. Informuje o postupném 

získávání kladných stanovisek dotčených orgánů – ROPID, PVK, podrobně informuje o řešení 

odvodnění – o děšť.kanalizaci a o jednáních se SŽDC, resp. s hlavním projektantem této 

organizace, o jednáních s Eltodem – zde zatím není kladné vyjádření, atd. Dále se řeší 

ochranné lhůty při opravně komunikace po ukončení stavebních prací na žel. zastávce. 

Pan Ing. Jiřík se dostaví na další zasedání DK a podá další info. Termín bere na vědomí. 

Návrh usnesení do RMČ Praha 21: 

Rada MČ P21 bere na vědomí informaci o postupu prací při zpracovávání studie spol. 

DIPRO, s.r.o. – řešení dopravy v klidu a v pohybu na Staroklánovické – směr k otočce. 

Úkol trvá i nadále sledovat, hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Pan Ing. Jiřík dále informuje o hlavní křižovatce – o tom co zajišťovala spol. DIPRO, s.r.o. a 

pův. vlastník pan Ing. Zrzavý. Bude nutná koordinace – TSK p. Kalous – DIPRO – naše MČ – 

HMP.  

DK bere info na vědomí, úkol trvá i nadále sledovat, hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Bod č. 4/ Pan Ing. M. Hájek navázal na předchozí poslední informaci a shrnul jednání ze dne 

24.09.2015, které se uskutečnilo na TSK HMP za účasti pana P.Kalouse, paní Ing. Hronové, 

zástupců spol. DIPRO, s.r.o., spol. Swarco Traffic s.r.o., pana Ing. P.Dražka – MMHP, ODA, 

pana Ing. Tomka – signalizace. Dohovořeno bylo, že plánovaná rekonstrukce SSZ musí být 

synchronizovaná s plánovanou rekonstrukcí křižovatky a zápis z tohoto jednání je součástí 

tohoto zápisu. Pro úplnost se uvádí, že dne 30.09.2015 rozeslala paní V. Kozáková 

účastníkům jednání na TSK HMP el. podoby - varianty řešení křižovatky. O dalších jednáních 

bude DK informována.  

 

Úkol trvá i nadále sledovat, hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Bod č. 5/ Pan J.Slánský informuje o Hodkovské – započetí stavby (I. etapa) a o jednáních 

s panem kpt. Hovorkou. 

 

Úkol trvá i nadále sledovat, hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Bod č. 6/ Pan Ing. Hájek se zúčastnil svolaného zasedání Zastupitelstva MČ P21 05.10.2015. 

Měl podat krátkou info o vyjádření DK k návrhům obce Květnice – přeložka RI/12. ZMČ P21 

neschválilo program, očekává se nový termín zasedání. 

DK bere na vědomí. Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Bod č. 7/ Pan Ing. M. Hájek informuje o telematickém dohledovém systému na Českobrodské 

– Novosibřinské. Jedná se o osazování dohledových kamer, sčítačů dopravních informací, o 

detekci dojezdových dob, atd. Údaje budou předávány do zpracování v rámci správního 

řízení.  

DK bere na vědomí. Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

 

Bod č. 8/ Nové zastávky na hlavní budou ukončeny v plánovaném termínu (19.11.2015) a 

uvedeny do provozu bude ke dni 04.12.2015 či 09.12.2015. Spol. Ropid je v kontaktu se 
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stavbou, se stavbou spolupracuje i pan Ing. Vegner – ODA, MHMP – pojmenování zastávek. 

Starosta pan Z. Růžička zváží, zda bude chtít spolupráci DK při příp. slavnostním zahájení 

provozu.  

DK ponechává na dopravcích vyhodnocení vytížení školní linky BUS a to rovněž v čase 

stanoveném dopravci po uvedení nových zastávek do provozu. 

 

DK bere na vědomí, i nadále sledovat. Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

 

Bod č. 9/ Pan Ing. M.Hájek navrhuje po provedeném hodnocení dopravní situace při zvl. 

užíváních komunikací – stavbě zastávek, stavbě kanalizací, aby Rada MČ P21 ( event.ved. 

přísl. odborů) zaslala poděkování HMP, MHMP, ODA – řediteli odboru, panu Mgr. T. 

Svobodovi, panu Ing. P.Dražkovi, dále Policii ČR – panu kpt. Ing. M. Hovorkovi a p. kpt. Ing. 

Opočenskému a dále panu P.Kalousovi z TSK HMP. 

DK souhlasí s návrhem usnesení, hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 1 

 

Bod č. 10/ projednán v úvodu zasedání. 

 

Bod č. 11/ DK je podrobně informována o jednáních se zástupci MČ Praha – Koloděje a o 

jejich požadavcích – finan. prostředky na chodníky….. 

DK navrhuje usnesení: 

Rada MČ P21 ukládá ved. OMI a OŽPD informovat písemně spol. ZAVOS, s.r.o., že je 

bezpodmínečně nutné již nyní hledat objízdné trasy a připravit návrhy DIO pro další etapy 

stavby kanalizace na hlavní a tyto návrhy předložit dostatečně včas MČ P21, odborům a 

DK. 

Radní pro oblast dopravy by měl pokračovat v jednáních se zástupci MČ Praha – Koloděje. 

 

DK bere na vědomí, i nadále sledovat. Hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 0 

 

 

Podněty občanů žádné, do různého – nic. 

 

DK bere na vědomí, že se 04.11.2015 uskuteční setkání s občany – Veřejné fórum, 

podrobnosti na webových stránkách MČ P21. 

 

DK se sejde v původním termínu – 4.listopadu 2015 od 16.00 hod. ve velké zasedací 

místnosti v přízemí budovy. 

 

 
Zapsala: JUDr. Vladimíra Kozáková  

Zápis el. ověřen dne 14.10.2015 

Milan Hájek  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 



6 

 
 

 

 

 



7 

 
 

 

 

 



8 

 

 
 


