
 

 

                 Zápis č. 30 - jednání Dopravní komise Rady městské části  

                                             Praha 21 dne 07.06.2017  

 

Zahájení jednání v 16.00 hod. ve VZM; ukončení v 19.05 hod.  

 

Přítomni paní, pan: Ing. M. Hájek, I. Birke,  Ing. M. Kňákal, M. Samec, RNDr. J. Sikač, CSc.,  

                                Ing. Jan Brouček,  JUDr. V. Kozáková;  

Omluveni pánové: Petr Mach, Ing. Marek Čížek, Jakub Slánský, Ing. Josef Roušal 

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

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/ Připomínky k podkladům pro EIA –„ Stavba 511, přeložka I/12“    

           ( https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP473; informace o  

            průběhu jednání v Běchovicích (30.05.2017); připomínky lze uplatnit  

      nejpozději 12.06.2017; 

4/ Příprava rekonstrukcí Zaříčanské, Oplanské – přesunutí z minulého zasedání DK 

5/ Informace o výsledku jednání se starostkou MČ Praha – Koloděje paní Ing. A.  

    Morávkovou  – objízdná trasa, stavba kanalizačního řadu; průběžná informace o  

     průběhu stavby;   stížnost obyvatel čp. 66 – umístění dočasné zastávky ve směru  

     z centra na Starokolínské 

6/ Event. další návrhy do zásobníku projektů – místní komunikace a jejich  

    rekonstrukce 

7/ Zklidnění Staroújezdská x V Lipách – dopravní nehoda (požadavek MČ Praha –  

    Koloděje) 

      8/ Informace o zastávkách 

      9/  Informace pana P. Macha – cyklokoordinátora – připravované akce, atd. 

            10/ Různé 

Hlasování: 6:0:0 

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

Bod 3) Připomínky k podkladům EIA: Přeložka I/12 

 

Dopravní komise po velmi podrobném projednání materiálu MŽP ČR: 

 

1/ Rezolutně odmítá variantu MÚK 5, čili variantu  b e z  MÚK Květnice.   

 

2/ DK MČ Praha 21 jednoznačně trvá pouze na  variantě MÚK 6, čili variantě s MÚK 

Květnice s tím, že dojde k dodržení všech limitů, zejména hlukových. Je na zpracovateli, aby 

zapracoval takovou protihlukovou ochranu obyvatel oblasti této křižovatky, aby došlo 

k dodržení všech zákonných norem. 

Po celou dobu trvání přípravy přeložky 1/12 byla v Územním plánu sídelního útvaru hlavního 

města Prahy tato křižovatka uváděna. Pokud byla provedena změna Sídelního útvaru hlavního 

města Prahy, případně Středočeského kraje, byla provedena bez jakýchkoliv konzultací s MČ 

Praha 21 a výstavba rodinných domů na území, předpokládající umístění MÚK 6 Květnice 

nad rámec záboru pro tuto stavbu jsou proti stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. a proto musí 

stavbě MÚK 6 ustoupit a tuto křižovatku je nutné bezpodmínečně realizovat. 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP473


Bez této křižovatky dojde mimořádnému navýšení tranzitní dopravy ze směru z Úval přes 

Novosibřinskou a Starokolínskou směrem do centra, neboť ochota řidičů nebude najíždět na 

přeložku 1/12 ve Středočeském kraji východně od obce Úvaly, ale povede těmito ulicemi 

středem obce. 

 

3/ DK požaduje, aby zpracovatel doplnil hlukovou studii na stávající pozemní 

komunikaci Starokolínská – Novosibřinská s tím, že upozorňuje, že je dočasně vyloučena 

transitní nákladní doprava a probíhá výstavba kanalizačního řadu, průjezd vozidel je omezen. 

Čili mělo by se vyjít ze stavu k roku cca 2010 a to s ohledem na navýšení dopravní zátěže při 

variantě s i bez MÚK Květnice. 

Hluková studie na uvedené komunikaci musí být doplněna i pro variantu MÚK 6, event. i pro 

MÚK 5. 

A v tomto smyslu je nutné doplnit i předpokládané intenzity dopravy na této komunikaci. 

 

4/ DK požaduje, aby HMP zpracovalo písemnou podobu ústních kompenzací tak, aby bylo 

zaručeno:  

A) Dojde k dopravnímu zklidnění stávající komunikace I. třídy: Českobrodská – 

Starokolínská – Novosibřinská. 

B) Dojde ke stavební rekonstrukci této komunikace, vč. snížení nivelety. Bylo vždy 

MHMP slibováno po realizaci přeložky 1/12 

C) Všemi dostupnými prostředky musí dojít k zabránění pojezdu transitní dopravy, 

zejména nákladní.  

 

Veškeré přísliby požadujeme písemnou formou se zárukou i pro další volební období. 

 

5/ V úseku km/5,8 – 6,4 u sídliště Rohožník dojde k vybudování protihlukového přírodního 

valu. 

 

6/ Stavba v žádném případě nebude a to ani pro stavbu mostů využívat stávajících 

pozemních komunikací v MČ Praha 21, k.ú. Újezd nad Lesy; DK zásadně nesouhlasí 

s pojezdem staveništní techniky po komunikacích MČ Praha 21, neboť jejich konstrukční 

části nemají požadovanou únosnost, nesmí dojít k poškozování stávajících vozovek, 

k obtěžování občanů prachem, výfukovými plyny, aj. 

 

7/ DK požaduje, aby došlo k prodloužení původní historické cesty v úseku/km: 6,3 – 6,4 

(6,262). 

 

8/ Na místních komunikacích II. třídy: Staroújezdská, Zaříčanská a Rohožnické musejí být 

přijata taková dopravně – organizační opatření, aby došlo ke zklidnění dopravy, 

k nenavyšování intenzit dopravy a k plnění všech limitů. Navrhovaná opatření např. v tabulce 

č. 9) na str. 74 jsou naprosto nedostatečná a tato věc musí být dopracována na základě 

požadavků samosprávy MČ Praha 21vyplývající ze znalostí obce a správce komunikací. 

 

9/ DK zcela zásadně trvá na neoddělitelnosti staveb 511 a přeložky I/12. 

 

10/ DK žádá, aby byla o všech krocích v této věci informována, zvána k projednáváním. 

 

 

 

 



Návrh usnesení pro Radu MČ Praha 21: 

DK žádá o zapracování vyjádření do podkladů MČ Praha 21 a o odeslání MŽP ČR v termínu 

do 12.06.2017, 

Hlasování: Pro 6; proti: O; zdržel se: O. 

 

Zapsala: V.Kozáková, tajemnice DK dne 08.06.2017 

Zápis k tomuto bodu ověřen: Pan Ing. Milan Hájek, 08.06.2017, elektronicky 

 
 
- výňatek z e-mailu paní starostky panu Ing.arch. Záhorovi;  zapracování  materiálu DK: 
08.06.2017 
„Dobrý den pane architekte, 
posílám připomínky k přeložce, které vzešly ze včerejšího zasedání Dopravní komise a prosím o jejich 
zapracování. 
Děkuji. 
 
Srdečně zdravím“ 
 

 
Karla Jakob Čechová 
Starostka MČ Praha 21 
 

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

 

Pokračování zápisu z jednání DK: 

 

4/ Příprava rekonstrukcí Zaříčanské, Oplanské – přesunutí z minulého zasedání DK: 

Vzhledem k nepřítomnosti pana J. Slezáka a pana Ing. J. Roušala se bod přesouvá na zasedání 

DK v září 2017 (06. 09. 2017). Současně se pan Ing. J. Roušal vyzývá, aby e-mailem 

informoval členy DK o „akci stavební úpravy Oplanská“ ještě před zasedáním v září. 

DK bere na vědomí. 

Hlasování: Pro 6; proti: O; zdržel se: O. 

 

5/ Informace o výsledku jednání se starostkou MČ Praha – Koloděje paní Ing. A.  

    Morávkovou  – objízdná trasa, stavba kanalizačního řadu; průběžná informace o  

    průběhu stavby;   stížnost obyvatel čp. 66 – umístění dočasné zastávky ve směru z centra na    

    Starokolínské. 

DK bere na vědomí informace o jednání s paní Ing. A. Morávkovou, starostkou MČ Praha – 

Koloděje ohledně objízdných tras. DK bere na vědomí informace z kontrolního dne stavby 

kanalizace na hlavní ve věci umístění dočasné zastávky MHD BUS u čp. 66 a navrhuje 

zastávku posunout event. zrušit. 

DK bere na vědomí. 

Hlasování: Pro 6; proti: O; zdržel se: O. 

 

6/ Další návrhy do zásobníku projektů – místní komunikace a jejich rekonstrukce 

DK konstatuje, že do zásobníku projektů již nebude přidávat další komunikace; DK trvá na 

pravidelných opravách výtluk. DK žádá, aby pan Ing. J. Roušal DK pravidelně informoval o 

této věci. 

DK bere na vědomí. 

Hlasování: Pro 6; proti: O; zdržel se: O. 



 

Body 8), 9) – neprojednávají se, protože nejsou přítomní pánové Ing. J. Roušal a P. Mach. 

Body se přesouvají se na zářijové zasedání.  

DK bere na vědomí. 

Hlasování: Pro 6; proti: O; zdržel se: O. 

 

10) Různé: 

A/ Hodkovská – padají návrhy na řešení jízdy cyklistů v protisměru. Bude projednáno za 

přítomnosti cyklokoordinátora pana P. Macha v září t.r. 

 

B/ Situace na komunikacích Ježovická v Lipách x Staroújezdská, došlo zde k dopravní nehodě, 

nutnost zklidnit oblast, upravit a udržovat veřejnou zeleň tak, aby nedocházelo ke zhoršování 

rozhledových poměrů při výjezdu z Ježovické. Navrhuje se osazení dopravního značení:  

A/ výjezd z Ježovické : stopka, dej přednost; B/ V Lipách – max. 50 km/h. 

Hlasování: pro 5; zdržel se 1; proti: 0. 

 

Upozornění na vyvrácené DZ na Rohožnické (otočka). 

 

Rohožnická: DK bere na vědomí, že zde došlo k dopravní nehodě (poblíž Miletické, 

pravděpodobně řidič překročil max. povolenou rychlost).  

DK bere na vědomí šetření, které provedl silniční správní úřad OŽPD a Policie ČR – 

navrženo – vybudovat přechod pro chodce, event. místo pro přecházení; precizovat osazení 

dopravního zrcadla – bezpečný výjezd z Miletické; opětovně požádat MP HMP, Policii ČR o 

pravidelné provádění kontrol – parkování v křižovatce, překračování rychlosti. 

DK dále navrhuje pravidelně měřit rychlost; provést stavební úpravy – prvky zklidnění 

dopravy – zpomalit vjezd „do obce“; „vyparkovat“ komunikaci. 

V. Kozáková navrhuje, aby věc byla řešena v rámci akcí BESIP. 

 

DK dále projednává, zda bude reagovat na článek, který byl uveřejněn v posledním čísle 

Újezdského zpravodaje a autorem je pan Ing. M. Hartman. 

Členové DK docházejí k závěru, že připraví reakci na obsah článku.  

 

Rohožnická x Zaříčanská – směr na Sibřinu – došlo zde ke smrtelné nehodě, není to vhodné 

místo pro kruhový objezd? Místo zasahuje do Středočeského kraje. Nutno řešit HMP – 

Středočeský kraj – TSK. Věc bude detailně projednána na zasedání v září t.r. 

 

Novosibřinská – upozornění na posunutí umístění informace o hranici HMP, nutno doplnit i 

upozorněním na povolenou max. rychlost, řidiči v daném úseku rychlost překračují. 

 

 

Příští zasedání se uskuteční 06.09.2017 od 16.00 hod. ve velké zasedací místnosti. V případě 

nutnosti bude svoláno operativní zasedání DK v červenci event. v srpnu t.r.  

 

 

 

 

Zapsala: V.Kozáková, tajemnice DK dne 13. 06. 2017 

Zápis ověřen: Pan Ing. Milan Hájek, 14.06.2017 – ověřeno elektronicky 

 

 



 

 

 

 


