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                  Zápis č. 29 -  jednání  Dopravní  komise  Rady městské části       

                                                      Praha 21 dne 03.05.2017 

 

Zahájení jednání v 16.00 hod. ve VZM;  ukončení v 18.05 hod.  

 

Přítomni paní, pan: Ing. M. Hájek,  I. Birke,  P. Mach, J. Slezák (do 17.00 hod.),  Ing. J.   

                                Roušal, Ing. M.  Kňákal,  M. Samec, JUDr. V. Kozáková; 

 

Omluveni pánové: Ing. J. Brouček, J. Slánský, Dr. J. Sikač CSc., Ing. M. Číţek; 

 

Hosté paní, pan: K. Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21, Ing. A. Adámek (Zavos, s.r.o.), P.  

                           Švejda (Skanska, a.s.), Ing. J. Fröhlich (Čermák a Hrachovec, a.s.), Ing. V.  

                           Baudis,  OMI ÚMČP21. 

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

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

zahajuje zasedání, vítá paní starostku, přizvané hosty a předkládá návrh programu tak, jak byl 

rozeslán ovšem s tím, ţe bod č. 9/ se posouvá a je bodem č. 2/, čili: 

 

1/ Odsouhlasení programu 

2/ Stavba kanalizačního řadu – DIO připravit pro všechny akce s moţností dokončení  

    kanalizace do konce roku 2017 - dopravní zásahy do místních komunikací – Polesná, aj. –  

    info z kontrolního dne stavby (26.04.2017) + přizvaní hosté 

3/ Kontrola plnění usnesení – průběţně 

4/ Info o proběhlé akci „Veřejné fórum 2017“ – občany vybrané TOP problémy z dopravy 

5/ Info pana P. Macha – akce cyklokoordinátorů v HMP/MČ; zajištění akce „Do práce na  

    kole“ v MČ Praha 21 

6/ Příprava na akci rekonstrukce Zaříčanské – průběţné info 

7/ Příprava na stavební provedení Oplanské – průběţné info 

8/ Další návrhy do zásobníku projektů – rekonstrukce místních komunikací ( Druhanická,  

    Chotěnovská a další….) 

9/  Jak podpoříme akci „Den bez aut 2017 – 22.09.2017“? 

10/ Průběţné info – Druhanická, pozemky pod hlavní křiţovatkou, aj. 

11/ Různé (např. e-mailový podnět pana J. Kálala – radary na Staroklánovické, aj.) 

  

 Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 

2/ Pan Ing. M. Hájek se zúčastnil posledního kontrolního dne stavby kanalizačního řadu na 

hlavní komunikaci a připomíná zástupcům stavebních firem a mandatáři – panu Ing. A. 

Adámkovi, zástupci spol. Zavos, s.r.o., ţe MČ P21 ţádá o dokončení stavby kanalizačního 

řadu v letošním roce a vyzývá k předloţení harmonogramu stavby v tomto duchu. 

     Pan Ing. A. Adámek – poţadavek se podařilo splnit, připravili jsme návrh harmonogramu, 

stavba na hlavní musí být dokončena do 31.10.2017 (viz příloha). Jedná se o termín, kdy 

začíná zimní období a TSK HMP, a.s. trvá na dodrţení. Obě spol., tj. spol. Č+H, a.s. i spol. 

Skanska, a.s. jsou připraveny personálně i technicky na akci. 

     Pan P. Švejda - stavba kanalizačního řadu na hlavní se nyní posunula blíţe k zastávce 

Rápošovská ve směru do centra a potrvá do 11.06.2017. 

Pak přichází z pohledu školního roku problematický úsek Polesná, mělo se začít od 

11.6.2017, MČ však poţaduje, aby úsek byl zahájen aţ po ukončení školního roku. Tyto dny 

však budou stavbě chybět, jestliţe potřebujeme „dojet“ aţ do hlavní křiţovatky. 

Čili zpět k novému harmonogramu:  
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     Od 01.07. do konce října 2017 se začne stavět chybějící úsek od Rohoţnické k hranici Ú/L, 

návrhy DIO pracují v tomto úseku s tím, ţe zde bude zavedena kyvadlová doprava a měla by 

fungovat otočka BUS na Rohoţníku. Jedná cca o 400 m. 

     Nyní probíhá stavba také v Radimské s termínem do 04.6.2017, čili hovoříme o 16. etapě. 

     17. etapa měla „běţet“ Polesná od 11.06. do 31.07.2017, podařilo se stavbu zkrátit o jeden 

úsek a tak stavba bude probíhat od 31.07. do 03.09.2017, kdy bude „uzel“ u Polesné uvolněn 

a 18. etapa jiţ bude s objízdnou trasou. 

     19. etapa bude v této oblasti poslední, bude dlouhá a budou pracovat dva bagry za sebou. 

     Pan Švejda dále připomenul, ţe se jedná cca 2.194 m čistého záboru, vč. výstavby 

jednotlivých přípojek (cca 33). 

     Dále se budou budovat odbočky kanalizačního řadu v místních komunikacích: 

 Radimská – probíhá – do 04.06.2017; 

 Ranská – termín 05.06. – 09.07.2017; 

 Rápošovská - termín 01.11. – 04.12.2017; 

 Ratajská – termín 12.02.2018 – 18.03.2018; 

Na dotaz uvádí pan Ing. J. Roušal, ţe OMI bude souhlasit s prováděním stavby i v zimních 

měsících, pokud to klimatické podmínky dovolí a def. úpravy povrchů budou předmětem 

samostatných jednání se stavbou a investorem. 

     Pan P. Švejda pokračuje: Od 19.03.2018 se budou stavět uliční vpusti – v hranici vozovky 

– hlavní komunikace.  

     Dále ještě v tomto roce proběhne dostavba kanalizačního řadu na Blatově (u „bio 

obchůdků“), kdy stavba vyhověla poţadavku MČ P21(ţádostem podnikatelů) a 20. etapa 

proběhne od 24.07. – 03.09.2017 a bude se jednat o kyvadlovou dopravu. Vybuduje se cca 90 

m řadu a 7 přípojek. Zda dojde k posunutí zastávky BUS, ještě neví. Detaily bude řešit v září 

2017. 

     Od 18. etapy je nutná objízdná trasa, protoţe podle propočtů pana Ing. Tomka jiţ není 

moţná kyvadlová doprava a jsou dvě varianty objízdných tras: Přes Koloděje a ta je delší a 

druhá po našich místních Ochozská, Druhanická, atd. Pan J. Slezák tuto variantu odmítá, 

s odmítnutím se připojují členové DK.  

     Delší varianta obj. trasy: Pan P. Švejda dále uvádí, ţe objíţďka by měla být vedena, resp. 

směr na Prahu bude po hlavní ulici (osobní vozidla, BUS), směr z centra po obj. trase s tím, ţe 

BUS by byl ve směru z centra veden také po hlavní, nikoliv po obj. trase. Čili BUS na hlavní 

zůstane v obou směrech. Jedná se cca o 3 měsíce a pan P. Švejda ţádá politickou reprezentaci 

o jednání s paní starostkou MČ Praha – Koloděje.  

     Paní K. Jakob Čechová i pan J. Slezák uvádějí, ţe se domnívají, ţe jednání s paní A. 

Morávkovou, starostkou MČ Praha – Koloděje by mohlo být vstřícné.  

     Pan J. Slezák souhlasí s delší obj. trasou s tím, ţe ÚMČ P21, OŢPD bude vydávat 

rezidentům povolenky tak, jako v roce 2012. Pokud hovoří o rezidentech, pak se jedná o trv. 

bydlící, bydlící na základě nájemných smluv a těch, kteří mají zřízenu provozovnu v dotčené 

oblasti. Oblast pro vydávání povolenek (oblast Blatova) se bude upravovat podle postupu 

stavby a ostatní občané pojedou po obj. trasách. Dále bude Policie ČR, MP MHMP hlídkovat 

v oblasti BČS u hranice s Běchovicemi. 

     Stavba předloţí def. podoby DIO, mapu stavby k další publikaci na webu a v ÚZ 

(nejpozději 10.05.17 – na kontrolním dnu) a SSÚ OŢPD připraví inf. články od ÚZ – vč. 

letního dvojčísla, na web, vč. situací, mapiček! 

 

     Po ukončení rozpravy k tomuto bodu dává pan Ing. M. Hájek hlasovat: 

1/ Etapa 18. – 31.07. – 03.09.17, objízdná trasa pro osobní vozidla ve směru z Prahy, na 

hlavní zůstane BUS pro oba směry; vydávají se povolenky; mandatář zajistí DIO + jednání 
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s MČ Praha – Koloděje; etapa se blíţí k pekárně Kollingerových, resp. podnikání v této 

oblasti by nemělo být ohroţeno; 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 

2/ Etapa 19. – 03.09. – 31.10.2017 – stavba je cca za Ratajskou, obj. trasa jako u předchozí 

etapy, vydávání povolenek bude rozšířeno;  

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 

3/ Etapa 20. – Stoka H – od Rohoţnické – k obydlené hranici k.ú. Ú/L – kyvadlo, BUS 

zachován v obou směrech, vč. zachování vyjíţdění z otočky! 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 

4/ Stávající etapa: SSZ Polesná – Starokolínská – problém špička? Jak řešit? Budeme něco 

měnit?  

Pan P. Švejda – byl poţadavek MČ P21, SSÚ na zachování funkčního přechodu pro děti, 

vypnutá je však výzva, „svítí v harmonizaci s doč.  SSZ“. S koncem školního roku bude SSZ 

zrušena.  

Pan Ing. M. Hájek: 16. Etapa – SSZ přechod Polesná – zůstává do konce školního roku, přes 

prázdniny bude zrušen. 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Návrh usnesení pro Radu MČ Praha 21 ke stavbě kanalizace na hlavní: 

Investor a zhotovitel nechají zhotovit def. podobu návrhů DIO v intencích výše uvedeného 

hlasování DK, do 10.05.2017 poskytnou návrhy DIO MČ Praha 21, ÚMČ  tak, aby mohla být 

určena oblast, kterým rezidentům a v které době se budou vydávat povolenky pro osobní 

vozidla, event. pro nákladní při zásobování provozoven a k řádnému informování občanů 

v médiích MČ Praha 21; budou i nadále probíhat pravidelné KD stavby a v případě nutnosti i 

jedenkrát týdně; v neposlední řadě investor a zhotovitel svolají jednání, aby mohla být 

projednána objízdná trasa se všemi dotčenými orgány a osobami. 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 

DK v návaznosti na info pana Ing. A. Adámka o tom, ţe jedna z nemovitostí, kde probíhá 

stavba, nemá ani stávající jímku a je otázkou, jak je likvidována splašková voda, ţádá 

vodoprávní úřad OŢPD ve spolupráci s OSÚ ÚMČ Praha 21 o prošetření věci na základě 

doplnění detailů a dále o vydání článku v ÚZ s výzvou o připojování nemovitostí na 

splaškovou kanalizaci.  

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 

 

Kolem 17 hod. odchází pan J. Slezák, má další jednání. 

 

4/ Pan Ing. M. Hájek a p. V.Kozáková informují o akci Veřejné fórum 2017 a o výsledku 

hlasování přítomných občanů. Následně proběhne ověřovací anketa a def. výsledky budou 

publikována na webu a v ÚZ. 

DK bere na vědomí. 

 

5/ Pan Petr Mach informuje o jednání s představiteli Auto*Matu a navrhuje vybudovat 

„páteřní cyklostezku“. Akci Na kole do práce 2017 nezajistil. 

DK bere na vědomí a žádá, aby byla informována o všech akcích cyklokoordinátora. 
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6, 7/ Pan J. Slezák je nepřítomen a proto se body přesouvají na další zasedání DK. DK ţádá 

místostarostu, aby DK informoval o jednáních. 

DK bere na vědomí. 

 

8/ Pan Ing. M. Hájek vyzývá k představení návrhů na rekonstrukce dalších místních 

komunikací ve správě MČ P21. 

Jeţovická – spíše však jen na opravu.  

DK navrhuje Domanovickou. 

Návrh usnesení pro Radu MČ Praha 21: 

 

Domanovická bude zařazena do zásobníku s tím, že OMI nechá prověřit uložené inž. sítě, zda 

není třeba některé rekonstruovat, připraví vše v duchu územního a stavebního řízení. 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0 

 

9/ Den bez aut 2017 – do akce se DK zapojí individuálně. 

DK akci bere na vědomí. 

 

11/ Různé: 

Pan Ing. J. Roušal informuje o návrhu HMP ve věci duplicitního vlastnictví pozemku –  

hlavní křiţovatka - DK bere na vědomí. 

E- -mail pana Jakuba Kálala ze dne 12.12.2017 – DK nesouhlasí s navrhovanou instalací 

zpomalovacího semaforu a připomíná, že oblast bude stavebně zklidněna – viz akce HMP ve 

spolupráci s BESIPEM – ostrůvek, nový přechod pro chodce, atd. 

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0 

 

 

Jednání ukončeno cca v 18.05 hod. 

 

 

 

Příští zasedání proběhne ve VZM od 16 hod. dne  07.06.2017.  

 

Zapsala: JUDr. Vladimíra Kozáková dne 05.05.2017. 

Zápis elektronicky ověřen dne  9.5.2017 Hájek  
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