
 

 

                 Zápis č. 31 - jednání Dopravní komise Rady městské části  

                                             Praha 21 dne 13.09.2017  

 

Zahájení jednání v 16.00 hod. ve VZM; ukončení v 18.10 hod.  

 

Přítomni:  Pan: Ing. M. Hájek, I. Birke,  P. Mach, Ing. M. Čížek, J. Slánský, Ing. M. Kňákal,  

Tajemník: V. Kozáková; 

Omluveni: p. J. Slezák, p. Dr. J. Sikač, Ing. J. Brouček, p. M. Samec, p. Ing. J. Roušal; 

Hosté: Pan Ing. Miroslav Zajíc, spol. DIPRO, s.r.o.;  p. D. Váňa, OMI. 

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

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/Informace o průběhu stavby splaškové kanalizace na Starokolínské a Novosibřinské 

       4/ Představení návrhu na zlepšení dopravní obslužnosti v okolí HMP – kolejové spojení  

           Praha – Kostelec nad Černými Lesy – nová tramvajová trať – studie spol. DIPRO,  

           s.r.o., osobní účast na zasedání – zpracovatel studie pan Ing. M. Zajíc 

       5/ DK požaduje předložení písemných zpráv o stadiích správních řízení: Staroklánovická  

           (stará i od spol. TSK HMP, a.s.); Zastávky u Penny; Hlavní křižovatky; Parkoviště  

           u nádraží v intencích změny 2971 i P+R;  

       6/ Požadavek na RMČ P21 – souhlas s konáním kulatého stolu na téma doprava a případné 

určení termínu konání. 

       7/ Projednání požadavku KŽP Rady MČ Praha 21 – viz zápis č. 6, bod č. 7: „Úprava  

           zeleně u křižovatky Starokolínská x Staroklánovická“ 

       8/ Připomínky k přeložce R I/12 – zejména MÚ Květnice – veřejné projednání,  

           podklady MŽP ČR 

       9/ Informace o přípravě na rekonstrukci Zaříčanské 

     10/ Stavba komunikace Oplanské – info o průběhu přípravy 

     11/ Aktuální info o řešení vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS na Českobrodské, k.ú.  

           Běchovice 

     12/ Stav zastávek MHD, nástupišť a bezprostředního okolí 

     13/ Různé, podněty, náměty 

Hlasování: 6:0:0 (pro, zdržel se, proti) 

 

2/ Průběžná kontrola plnění úkolů probíhá po celou dobu zasedání DK. 

 

3/ Pan Ing. M. Hájek informuje o jednáních se stavbou a investorem se snahou zajistit 

dokončení díla do konce t.r. Resp. zítra, t.j 14.9.2017 proběhne další kolo jednání nad 

variantními řešeními návrhů DIO. Původně měla být stavba (splaškové kanalizace na 

Starokolínské) dokončena do 30.10.2017 – poslední příslib od spol. Zavos, s.r.o. a spol. 

Skanska, a.s. byl učiněn na zasedání DK v květnu t.r., přibližně od července 2017 zazněla 

na kontrolních dnech stavby informace, že stavba nebude dokončena do tohoto termínu, ale 

jelikož se buduje podstatně více kanalizačních přípojek k jednotlivým pozemkům, než bylo 

v původní dokumentaci, prodlužuje se doba výstavby do roku 2018. Nyní má stavba (spol. 

Skanska, a.s.) vydané rozhodnutí ODA MHMP s termínem do 26.10.2017. Čili zítra bude 



řešeno pokračování výstavby a samospráva uplatní politické požadavky. Další info na 

příštím zasedání DK. 

DK bere na vědomí. 

 

4/ Do jednací místnosti je přizván pan Ing. M. Zajíc. Představuje variantní řešení nové 

tramvajové dopravy ke zlepšení dopravní dostupnosti v okolí HMP – kolejové spojení 

Praha – Kostelec nad Černými Lesy. Jedná se o studii s časovým horizontem realizace cca 

za 20 až 30 let. Varianta, která se dotýká k.ú. Újezd na Lesy má být vedena podél přeložky 

R I/12 a má jít o mimoúrovňové vedení. Jedná se o samostatnou trať bez zastávek v Ú/L.  

Závěr: Jedná se o další zatížení životního prostředí, Újezd nad Lesy není dopravně 

obsluhován, jedná se jen o nové trasování. Přeložka má být ochráněna zelení, lesem a další 

stavba není v tomto místě vhodná. Není žádným přínosem pro obyvatele naší MČ. 

DK s předloženou studií ve variantě, která se dotýká k.ú. Újezd nad Lesy NESOUHLASÍ: 

Hlasování: 5:1:0 (pro, zdržel se, proti). 

Pan Ing. M. Zajíc bere věc na vědomí a žádá o zaslání odsouhlaseného zápisu DK, věc 

spěchá, cca do konce září t.r. potřebuje vyjádření. 

 

5/ Pan Ing. M. Hájek připomíná, že DK bude připravovat ke konci roku opět harmonogram 

plnění úkolů a není informována o realizaci projektů, ke kterým se vyjadřovala. 

- Staroklánovická, odbočení k žel. zastávce – projekt spol. DIPRO, s.r.o. – řešení 49 

parkovacích míst. Co se s projektem děje, proč se neřeší? Případně jak se řeší? 

- Nové zastávky MHD BUS u Penny, řeší se žádost o ÚR, jaký bude další časový postup 

realizace? Je možné počítat v příštím roce se stavebním povolením, případně realizací? 

- Rekonstrukce hl. křižovatky vč. osazení nových řadičů, kdo se o studii stará a s jakým 

výsledkem? DK chce řešit stavební úpravu! 

- Parkoviště Staroklánovická – myšleno jen navrhovaná změna ÚP – jen u zastávky. Jaké 

bude další řešení místa? Veřejná fóra signalizují, že se jedná o jeden z prvotních 

problémů. Občané chtějí věc řešit, DK chce problém řešit, kde je chyba? Jestliže bude 

vybudována přeložka RI/12 nebude již nutné řešit parkování obyvatel ze Středočeského 

kraje. 

Návrh usnesení pro Radu MČ P21: 

Rada MČ Praha 21 ukládá jednotlivým vedoucím odborů vypracovat do dalšího termínu 

konání DK a předat písemné informace k výše uvedeným projektům, pokud to správní 

řád (zák.č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) umožní. 

Hlasování: 6:0:0 (pro, zdržel se, proti) 

 

6/ DK se obrací na Radu MČ Praha 21, aby stanovila termín svolání kulatého stolu na téma 

doprava. Je konstatován výsledek posledního veřejného fóra i informace zveřejněné 

v posledním vydání ÚZ. 

Návrh usnesení pro Radu MČ Praha 21: 

Rada MČ Praha 21 souhlasí se svoláním kulatého stolu na téma doprava v termínu……… 

Hlasování: 6:0:0 (pro, zdržel se, proti) 

 

7/ DK se podrobně seznámila s předloženým materiálem, studií na ozelenění pozemků 

parc.č. 1645, 1608/1 naproti čp. 22 pod křížením Staroklánovická x Starokolínská, k.ú. 

Újezd nad Lesy. DK nedokáže posoudit, které rostliny se mají na místě osadit, to přísluší í 

odborníkům, také poukazuje na to, že může dojít k zasažení rostlin nečistotami 

z komunikací, zimní údržbou (komunikace nejsou odvodněny); musí být zajištěna 

pravidelná a odborná péče a v neposlední řadě rekonstrukce hl. křižovatky do tohoto místa 



zasáhne. DK připomíná, že musí být zachovány bezpečné rozhledové poměry 

v křižovatkách! 

DK nedokáže přesně časově určit, kdy dojde k rekonstrukci křižovatky a z pohledu dobrého 

hospodáře a účelně vynaložených nákladů se navrhovaná var. řešení jeví, jako nevhodná. 

Hlasování: 6:0:0 (pro, zdržel se, proti) 

 

8/ DK opakovaně konstatuje, že přeložka RI/12 musí být zpracována pouze ve variantě 

s MÚK Květnice. Je nutné hlídat termín veřejného projednání podkladů ke studii EIA a 

zúčastnit se veřejného projednání! 

DK bere na vědomí. 

 

9/ DK nezískala ofic. informace o přípravě na rekonstrukci Zaříčanské. Věc není vedena 

v podkladech pro jednání ZHMP dne 14.09.2017 a ani v podkladech spol. TSK HMP, a.s. 

Věc bude řešena i na příštím zasedání DK.  

DK bere na vědomí. 

 

10/ DK bere na vědomí návrh usnesení (ZHMP) tisk č. Z-5537 – dohoda o předání a převzetí 

práv a závazků investora – stavba č. 3140 TV Újezd nad Lesy, etapa 0013 Oplanská a etapa 

0008 Komunikace Újezd nad Lesy – jih, část Oplanská; dále v úterý na zasedání RMČ Praha 

21 se řešil výběr na zhotovitele stavby – výsledek bude zveřejněn po ověření zápisu ze 

zasedání RMČ P21. Další info na příštím zasedání RMČ P21. 

DK bere na vědomí. 

 

11/ DK bere na vědomí ústní info pana Birke. Věc sledovat i nadále. 

DK bere na vědomí. 

 

12/ O zařazení bodu požádal pan Ing. J. Roušal, který dnes čerpá dovolenou. DK konstatuje, 

že je nezbytné u zastávek ve správě MČ P21 provést rekonstrukce, sjednotit stavební 

provedení zastávek, zastřešení, atd. Bod může být projednán na dalším zasedání DK. 

 

13/ DK urguje OMI ÚMČ Praha 21 ve věci předložení návrhu vodorovného dopravního 

značení pro omezení parkování v Domanovické v úseku Oplanská – Račiněveská. Návrh 

bude SSÚ OŽPD předložen bezodkladně! 

 

DK žádá cyklokoordinátora pana P. Macha, aby aktivně řešil ve spolupráci s HMP, 

cyklistickou komisí osazení cyklostojanů, resp. cyklobuněk pro zaparkování kol u žel 

zastávky Praha – Klánovice na straně naší MČ. Referenti ÚMČ P21 mu jsou nápomocni při 

dohledání pozemků, jejich majitelů, atd. 

Dle vyjádření pana P. Macha je rozhodnutí na Radě MČ Praha 21. 

 

Nová linka za 109: Jsou požadavky od občanů, aby linka vyjížděla již kolem 05.15 hod., 

aby byl zajištěn včasný dojezd pracovníků do Nemocnice na Bulovce apod. (Ihned 

následující den byl podnět předán spol. ROPID k řešení). 

 

Zrcadlo v Chotěnovské, asi pohnuto, správně nezabírá rozhled pro řidiče, nechat 

překontrolovat! 

 

Zapsala: V.Kozáková, tajemnice DK dne 14.09.2017 

Zápis ověřen: Milan Hájek (elektronicky dne 15.09.2017) 

 



 
 
 
(P.S. 
 
Doplnění záznamu o zprávu z jednání dne 14.9.2017 na MČ Praha21 
 
   Zástupci jednotlivých účastníků odsouhlasili, že ihned po obdržení DIO na stavbu od hlavní křižovatky 
k šachtě 47, bude zastavena stavba současná a bude přemístěna k výkopu od hlavní křižovatky. 
Toto opatření bylo   vyhodnoceno, vzhledem k nemožnosti zajištění objížďky z Běchovic do Koloděj po 
termínu 31.10.2017 jako nejlepší řešení, neboť na další zbývající část kanalizace v roce 2018 bude 
připraven pro řešení dopravy v křižovatce delší kumulační prostor ve směru jízdy do centra. 
Milan Hájek ) 


