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Zápis č. 39 - jednání  Dopravní komise  Rady městské části Praha 21,  

konané dne 28.května 2014  
 

Zahájení jednání: v 16.00 hod.  

Ukončení jednání: cca v 18.15 hod.  

 

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

                 V.Kozáková;  

Omluveni: Pan J.Slezák, Ing.J.Šponer, Dr. T.Vlach 

 

Hosté: Pan RNDr.Pavel Roušar, starosta MČ P21, Ing.R.Březina, ved. OŽPD;  

Omluven za hosty: Pan Ing.J.Roušal, ved. OMI  

 

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

Program jednání:  
 

1/ Předseda DK pan Ing.M.Hájek přivítal přítomné členy, připomenul další termíny zasedání 

DK, požádal všechny o účast a informoval o návštěvě pana Ing.O.Pelčáka na posledním 

zasedání DK. 

 

2/ Předseda DK požádal tajemnici, aby rozeslala všem info o intenzitách dopravy (zdroj 

TSK) a vyvěsila je na webové stránky MČ Praha 21, resp. do části DK. 

Plnění: V:Kozáková 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se: 0 
 

3/ Pan Ing.Roman Březina požádal o přednostní projednání podání čj.: UMCP21/08878/2014 

ze dne 26.05.2014. Jedná se o dopis pana Jaroslava Tošila, starosty MČ Praha – Dubeč. Pan 

starosta upozorňuje na řízení, které vede HMP, MHMP, odbor dopravních agend ve věci 

stanovení dopravního značení/zařízení na komunikaci K Horním Počernicím a zmiňuje také 

„historické“ připojení této komunikace na komunikaci Českobrodskou. MHMP, ODA vydal 

12.05.2014 návrh opatření obecné povahy (viz příloha zápisu) a námitky lze podat do 

11.06.2014. Dopravní komise po seznámení s celým obsahem podání, po prostudování 

mapových podkladů uvádí, že příslušným silničním správním úřadem v dané věci je MHMP, 

ODA, komunikace K Horním Počernicím patří do katastru již jiné MČ na území HMP, území 

BČS Petr protíná končící hranice k.ú. Běchovice.  
Usnesení: DK věc místně nepřísluší 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se: 0 

 

4/ Předseda DK informoval členy DK o postupu při budování nových zastávek na hlavní, 

konstatoval dosavadní správní řízení, vč. finančního pokrytí akce  - viz dopis TSK, který byl 

konstatován na předchozím zasedání DK. Členové DK musejí počítat se svoláním 

mimořádného zasedání komise v letních měsících, svoláno bude operativně – zprávou SMS či 

e-mailem. 
Úkol trvá – sledovat 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se: 0 

 

5/ Havarijní stav mostku na hlavní – stávající dopravní značení bude osazeno dle informací 

MHMP, ODA po dobu provizorní opravy. 
Úkol trvá – sledovat 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se: 0 
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6/ Komunikace Hodkovská – pan Dr.P.Roušar, starosta MČ Praha 21 informuje DK o 

usnesení RHMP ze dne 22.04.2014 a dále uvádí, že dosud nebylo realizováno zadávací řízení 

k veřejné zakázce, kde byl kontrolní termín stanoven do 19.05.2014. Materiál tvoří přílohu 

zápisu. 
Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

7/ Komunikace Velimská – pan Ing.M.Hájek informuje DK o vizuálních kontrolách, které 

v oblasti provádí a konstatuje, že rekonstrukce STL plynovodu probíhají velmi pečlivě a jsou 

dodrženy dohodnuté technologie. Dále k věci informuje pan J.Slánský, OMI – proběhla 

částečná přejímka a vše je zatím bez závad. OMI hlídá i příp. nepořádek v okolí stavby, 

niveletu, stav chodníků, atd. 
Úkol trvá – sledovat stavbu i v dalších etapách: Hlavní- Kynická, atd.Info na dalším zasedání 

p.J.Slánský 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

8/ Cyklostezka v Čentické – pan J.Slánský, OMI podrobně informuje DK o dosavadním 

průběhu zajištění akce. Bylo zjištěno, že dosud není uzavřena smlouva mezi příslušnými 

odbory na HMP, věc se pozdržela i s ohledem na účinnost nového občanského zákoníku. Vše 

musí být koordinováno i s PRE – přeložka kabelu.   
Usnesení  DK : Je nutné dodržet prázdninový termín pro zbudování; urgovat a hlídat termíny na 

HMP –zajistí OMI ÚMČ Praha 21; stále je ještě reálný termín uvedení cyklostezky do provozu ke 

dni 31.08.2014 (nikoliv však původní T: 30.06.2014); v případě potřeby bude  operativně svoláno 

zasedání DK, kde bude dohodnut další postup, pomoc, atd. 

Úkol trvá – na příštím zasedání podá aktuální info p.J.Slánský 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se: 0 

 

9/ Stavební úprava křižovatky na Novosibřinské/Staroújezdské/Staroklánovické  
Nejedná se v tuto chvíli o prioritu DK. 

Úkol trvá  -  sledovat  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

10/ Dopravní situace u žel. zastávky Praha – Klánovice, komunikace Staroklánovická  

DK bere na vědomí informaci V.Kozákové o dnešním osobním jednání s panem 

Ing.P.Šantavým ze spol. Viamont DSP, a.s. ve věci úklidu komunikace a čistoty výjezdu ze 

stavby a o postupu stavebních prací na nové zastávce a podchodu. Starosta MČ P21 informuje 

o průběhu správního řízení ve věci kácení stromů, o neuložené náhradní výsadbě (čili přišli 

jsme o cca 200 ks stromů náhradní výsadby) a o poškození stromořadí u zařízení staveniště, 

atd. 
Úkol trvá  -  sledovat  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

- Dopravní řešení Staroklánovická – odbočení k žel. zastávce (oblast je vyjmuta z DG) –  

Zůstává zatím beze změny – viz zápis č. 37. 

       Úkol trvá  -  sledovat  

       Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

11/ SSZ na Zaříčanské – má být dodržen termín uvedení do provozu -  září 2014. 
Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  
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12/ Rekonstrukce tech. nevyhovující zastávky BUS Blatov – starosta MČ Praha 21 věc zaurguje 

u TSK HMP. Info na příštím zasedání. 
Úkol trvá – sledovat, pan Dr.P.Roušar info na příštím zasedání  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

13/  Umístění významných turistických a kulturních cílů v MČ Praha 21  

DK požaduje i nadále řešení v souladu s přijatým DG.  

Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

14/  Dopravní generel, cyklo generel – starosta MČ Praha 21 informuje o osazení inf. desek 

v lese, resp. v k.ú. Újezd nad Lesy a zodpovídá společně s panem P. Machem dotazy 

přítomných ohledně cesty  - pěšiny v lese. 
Úkol trvá – info na dalším zasedání podá pan J. Slánský, OMI a pan Ing.R.Březina, ved. OŽPD 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

15/ Svítící panel – „Pozor chodci“ – je dočasně stanoven a osazen na přechodu pro chodce na 

komunikaci Staroklánovické – k ZŠ Masarykova do 20.06.2014. Odbor životního prostředí a 

dopravy požádal o financování zařízení z prostředků BESIP a požádal Policii ČR o nové 

vyjádření k trvalému osazení.  
Úkol trvá – info na dalším zasedání podá pan Ing.R.Březina, ved. OŽPD  

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0  

 

16/ Pouliční osvětlení Donínská – Oplanská (opakovaný požadavek pana I. Birke)   
Úkol trvá – sledovat , info na příštím zasedání podá p.J.Slánský 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0 . 

 

17/ Pozvání hostů:  

Na příští zasedání přizvat pana Sikače – projednání jeho podnětů; dále přizvat paní 

K.Pittnerovou – další rekonstrukce STL plynovodů v Praze 21. 

Zajistí pí V.Kozáková 
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0 . 

 

 

Nový termín zasedání DK: 25.června 2014 od 16.00 hod. v malé zasedací místnosti 

/I.patro budovy ÚMČ Praha 21. 

 

 
 

 

 

Zapsala: JUDr.Vladimíra Kozáková  

 

 

Zápis ověřen dne 29.5.2014 Hájek 

 Přílohy:  
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K bodu č. 3/
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K bodu č. 6/ 
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