
                       Zápis č. 33 z jednání Dopravní komise Rady městské části  
                                                   Praha 21 dne 01.11.2017  
Zahájení jednání v 16.00 hod. v MZM; ukončení cca v 18.45 hod.  
Přítomni pánové Ing. M. Hájek, I. Birke,  J. Slezák, RNDr. J. Sikač, CSc., J. Slánský, P. Mach, Ing.  
                               M. Kňákal, Ing. J. Brouček;                          
Tajemnice: V. Kozáková; 
Omluveni pánové Ing. M. Čížek, M. Samec, Ing. J. Roušal. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pan Ing. Milan Hájek, předseda DK v 16.00 hod. konstatuje, že DK je usnášení schopná,  
zahajuje zasedání.  
Předkládá návrh programu, který je odsouhlasen a ihned se projednává bod č.4:  
Přeložka I/12 Běchovice – Úvaly – materiál vypracovaný panem RNDr.Oldřichem Vackem, CSc.  
Jedná se o závazné stanovisko podle ust. § 149 zák.č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, které bude podkladem pro vydání rozhodnutí (zák.č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů): 
Dopravní komise Rady MČ Praha 21: 
1/ Jednoznačně požaduje do závěrů zjišťovacího řízení uvést variantu MÚK 6 s tím, že musí 
být nalezeno tech. řešení (protihlukové) pro ochránění hygienických – hlukových limitů.  
Problém vytvořila obec Květnice, když vědomě dopustila změnu územního plánu.  DK 
navrhuje, aby části stavby přeložky I/12 v oblasti obce Květnice, kde nevyhovují hlukové limity, 
byly převedeny do tunelu, nebo bylo zvoleno jiné technické řešení, které by tento problém 
nadměrného hluku vyřešilo. 
 
2/ Stavby 511 a přeložky I/12 musejí být koordinovány a uvedeny současně do předčasného 
užívání. 
 
3/ Bude nezbytné dopracovat řádné statistické údaje o dopravních tocích v k.ú. Újezd nad Lesy 
za roky 2008, 2010, 2012 a 2014.  
     DK rovněž požaduje doplnit dokumentaci o modelovou studii propustnosti dopravy (vč. 
započtení vlivů plánované zástavby v obcích Květnice a Úvaly) a to s MÚK 6 a bez MÚK 6.  
 
4/ DK doporučuje, aby spol. ŘSD ČR vykoupila dotčené pozemky a  nemovitosti v obci Květnice, 
kterých se nadměrná hluková zátěž dotýká. 
 
5/ V krajním případě se lze obrátit na příslušný soud a požadovat vydání předběžného opatření 
na zastavení probíhající a stále se rozšiřující výstavby (i přípravy výstavby) rodinných, bytových 
domů v dotčených oblastech obcí Květnice a Úvaly. Stále se zvyšující výstavba rodinných domů 
nadměrně zvyšuje dopravní zátěž v Újezdě nad Lesy a zde dochází k dopravním problémům a 
zvyšuje se tím i ohrožení zdraví občanů městské části. Proto není možné dopustit realizaci 
stavby přeložky I/12 bez MÚK Květnice! 
 
DK žádá, aby po projednání, odsouhlasení v Radě MČ Praha 21 bylo její vyjádření součástí 
odpovědi paní K. Jakob Čechové, starostky MČ Praha 21.  
 
Hlasování: Pro 8; proti 0, zdržel se O. 
Zapsala: V.Kozáková, tajemnice DK dne 02.11.2017 
Zápis elektronicky ověřen předsedou DK panem Ing. Milanem Hájkem dne 02.11.2017.  



(Věc předána zást. MŽP na veřejném projednání 07.11.2017 a dne 8.11.2017 vypravena 
datovou schránkou). 
 
Pokračování zasedání DK ze dne 01.11.2017: 
 
1/ Odsouhlasení programu 
2/ Průběžná kontrola plnění úkolů 
3/ Info o parkování cyklistů u žel. zastávky Praha – Klánovice v k. ú. Újezd nad Lesy – samostatný e- 
     mail 
4/ Vyjádření k posudku přeložky I/12 Běchovice – Úvaly – viz přílohy 03, 04 
5/ Info o stavbě kanalizačního řadu na Starokolínské, Novosibřinské, vč. odboček do místních  
     komunikací a přípojek pro občany 
6/ Vyhrazený jízdný pruh pro MHD BUS –  studie  -  samostatný e-mail 
7/ Rekonstrukce komunikací v MČ Praha 21 (Druhanická – zastaveno, resp. povolen nový termín;  
     Oplanská; Zaříčanská) 
8/ Zastávky MHD, nástupiště – opakovaný materiál, podnět OMI  
9/ Různé, podněty, náměty.  
 
3/ DK bere na vědomí informace o návrzích parkování cyklistů u žel. zastávky Praha – Klánovice v k.ú. 
Újezd nad Lesy. DK navrhuje, aby se řešilo parkování kryté i v uzavřeném prostotu a mělo by se jednat 
určitě o cca 50 míst.  
Hlasování o předložených návrzích – uzamykatelný uzavřený prostor: 
7x souhlas pro obrázek č. 6 (viz příloha) 
1x návrh na vybudování samostatných boxů max. pro 2 kola (návrh není zpracován) 
Plus kryté parkovišťátko: 8 pro, proti 0, zdržel se 0; jedná se podklad pro další jednání; 
 
4/ Bere na vědomí výstupy z jednání se spol. Zavos, s.r.o. a Skanska CZ a.s. DK doporučuje dokončit 
stavbu splaškové kanalizace na Starokolínské ihned v jarních měsících 2018. DK se domnívá, že menší 
toky dopravy o prázdninách nejsou tak zásadní pro tuto stavbu. DK navrhuje, aby opět byla vedena obj. 
trasa Kolodějemi, pokud to bude nezbytné (musí být zpracovány podklady – výpočty  - materiál pana 
Ing. Tomka – doč. SSZ). 
Hlasování: Pro 8, zdržel se 0, proti 0 
 
6/ DK bere na vědomí informaci o studii na řešení vyhrazeného jízdního pruhu pro MHD – Starokolínská 
– Českobrodská (akce č. 999073)  - viz jednání ze dne 24.10.2017, zúčastnila se V.Kozáková. DK žádá o 
předložení studie a podrobně bude řešeno na dalším zasedání DK. 
Hlasování: Pro 8, zdržel se 0, proti 0 
 
7/ DK bere na vědomí informaci o rekonstrukcích místních komunikací  - i nadále sledovat. 
Hlasování: Pro 8, zdržel se 0, proti 0 
 
8/ Pan Ing. M. Hájek konstatuje, že ved. OMI požádal o zařazení bodu do programu a již počtvrté se na 
jednání DK nedostavil. 
DK konstatuje, že technický stav zastávek, zejména přístřešků je alarmující. Věc je nezbytné ihned řešit. 
Jako vzor může sloužit Zbyslavská – směr do centra.  
DK doporučuje ihned informovat TSK neboť na některých zastávkách je výstupní plocha nebezpečná. 
Též je nutné informovat dopravce. 
Věc i nadále sledovat. 
Hlasování: Pro 8, zdržel se 0, proti 0 
 
9/ Stav komunikace Hulické – nutné řešit i odvodnění, VO, atd. 



DK není informována o přípravě studie provedení rekonstrukce komunikace ani o projektu odvodnění 
komunikací v Újezdě nad Lesy. 
      
    DK bere na vědomí info o připravované studii spol. TSK HMP a.s. ke zklidnění místních komunikací 
na území MČ Praha 21 – viz jednání V. Kozákové s TSK HMP, a.s. ze dne 31.10.2017. O dalším postupu 
bude DK informována. 
 
Pan Ing. J. Brouček upozorňuje, že spol. TSK HMP, a.s. by měla v době vegetačního klidu odstranit 
větve, které se naklánějí nad Staroklánovickou – odbočení k žel. zastávce. 
 
Pan J. Slánský informuje o záměru spol. Pražská plynárenská S.D,a.s. pokračovat v roce 2018 
v rekonstrukcích STL plynovodních řadů na odbočení Staroklánovická, k.ú. Ú/L. Jedná se o zásah do 
jízdního pruhu. DK doporučuje akci realizovat spíše až v roce 2019 a žádá o předložení návrhů DIO.  
Hlasování: 
Pro 8, zdržel se 0, proti 0; věc bude dále sledována. 
 
DK projednává nový dočasný „kruháček“ v Kolodějích, křížení V Lipách x K Běchovicům.  DK nesouhlasí 
s tímto řešením, není splněna bezpečná a plynula doprava.  
Hlasování: 
Pro 8, zdržel se 0, proti 0; věc bude dále sledována 
   
Neutěšený tech. stav „chodníku“ Novosibřinská x Staroklánovická! 
     
Jednání ukončeno v 18.45 hod. 
 
Příští jednání se uskuteční dne 06.12.2017 od 16.00 hod. ve VZM.  
 
 

 
Zbytek zápisu zapsala: V.Kozáková, tajemnice DK dne 03.11.2017 
Zbytek zápisu elektronicky ověřen předsedou DK panem Ing. Milanem Hájkem dne 6.11.2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 


