
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:  1/2017 

Datum konání: 15. 2. 2017  

Předsedající:  Ing. Pavel Rittenauer 

Přítomní:  Mgr. Jiří Boldyš, Ing. Vilém Čáp, Ing. Petr Křemen Ph.D., RNDr. Petr Uzel 

Nepřítomní: - 

Omluveni:  Jan Kotouč, Bc. Richard Macháč, 

                      

Hosté:    Ing. Arch.  Kristine Karhanová, Ing. Pavel Harwot 

Zapsal:   Bc. Dagmar Jeníková 

 

1. Návrh zadání regulačních plánů na území MČ Praha 20 na tři významné zastavitelné a 

dosud nezastavěné lokality určené k regulaci (Robotnice, Nad Palečkem, Bílý vrch) 

 

KD upozorňuje na politickou neprůchodnost projednávaní regulačních plánů.na MHMP Členové 

komise si vyžádali delší lhůtu na seznámení s návrhem a jeho posouzení (do následné KD).  

KD se vyjádří na příštím zasedání. 

 

2. Návrh zadání územní studie Horní Počernice východ, která bude sloužit jako podklad 

pro rozhodování v území     

 

KD se vyjádří na příštím zasedání. 

 

3. Změna územního plánu Z2795 – rozšíření Pražského okruhu 
 

Změna byla projednána na mimořádném zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 20 dne 14. 2. 2017.  

KD bere na vědomí podanou informaci p. Čápem z tohoto mimořádného zasedání.  

KD doporučuje vedení MČ Prahy 20, aby trvala na realizaci protihlukových opatření v co nejkratším 

termínu.  

 

 

4. Vyjádření k PD „Prodejna BILLA“ 
 

Vyjádření ze dne 27.4.2016  

Vyjádření ke stavbě prodejny BILLA – A – PROST spol. s.r.o. 

KD záměr bere na vědomí a konstatuje, že:  

 u předloženého materiálu není výpočet dopravních intenzit pro zákazníky a zásobování, 

 chybí posouzení jako křižovatky s výpočtem úrovni kvality dopravy, zejména pro levá odbočení. 

 

KD doporučuje Radě MČ Prahy 20: 

 trvat na výše uvedených údajích, 

 zvážit odvolání proti rozhodnutí MHMP vedené pod č.j. MHMP-617142/2016/04/Sv ze dne 8. 4. 2016, 

 ukládá tajemnici Komisi dopravy zaslat toto usnesení členům Radě MČ Prahy 20  

(z důvodu hrozícího vypršení termínu na odvolání do 6. 5. 2016).  

 

(6/0/0) 

 

Dne 19.9.2016 proběhlo místní šetření, při kterém byla konstatována řada dopravních problémů. 

KD považuje umístění prodejny BILLA v dané lokalitě z dopravního hlediska za nevhodné. Nejvyšším problémem 

je výjezd z objektu na západ a vjezd z východu. Dokumentace neřeší spádovou oblast pro pěší a cyklisty a jejich 

předpokládané počty. Dále nebyl předložen žádný obchodní plán, který by tyto problémy řešil. 

KD doporučuje trvat na doplnění dokumentace o požadované údaje, včetně již dříve požadovaných.  



Doporučuje, aby bylo při provedení záměru instalováno vybavení pro cyklisty vyššími cyklostojany, na které se 

kolo připevní za rám. 

Pokud by byl vážný zájem MČP 20 pro umístění prodejny BIILA, tak by byla doporučena varianta č. 4, která by 

měla být rozšířena o předcházející požadavky. 

 

KD trvá na plnění svých připomínek z předchozích jednání a doporučuje, aby se uskutečnilo setkání 

s projektantem a developerem. 

 

 

5. Vyjádření PD k demolici objektů v ul. Náchodská na parc.č. 1349 a 1350 – VR – 

Nemovitosti 

 

KD bere na vědomí doplňující vyjádření a považuje je za dostatečné.  

 

6. Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby RD Domkovská 2342, Horní 

Počernice, žadatelů Zuzany a Zbyňka Sommerových 

 

KD bere záměr na vědomí a nemá připomínek. 

7. Vybudování nového vjezdu na pozemek p. č. 4129/24 162 k.ú. Horní Počernice - žádost o 

připojení na komunikaci Ve Žlíbku přes zelený pruh na p. č. 4501/2 162 k.ú. Horní 

Počernice a přes chodník p. č. 4129/66 162 k.ú. Horní Počernice 

 

KD nemá námitky proti navrhované úpravě, ale upozorňuje, že se jedná o nové připojení a proto je 

nutno ho projednat podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a s PČR. 

 

 

8. Žádost o vyjádření k PD „Přístavba, nástavba a stavební úpravy bytových jednotek 

v ulici K Berance 1727, Horní Počernice – Slavomír Flachs 

KD bere záměr na vědomí a nemá připomínek. 

9. Žádost o vyjádření PD Polyfunkční dům Náchodská 175/175 – stavební úpravy, nástavba 

a změna v užívání 

KD konstatuje, že předložená PD neprokazuje, že v uvedeném prostoru je možno umístit 6 

parkovacích stání a požaduje o doplnění dokumentace a následné předložení. 

10. Žádost o stanovisko k PD „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0037 Rekonstrukce 

chodníků v ulici Běluňská“ žadatel EKIS s.r.o., Náchodská 2421, Horní Počernice 

 

KD souhlasí s realizací a požaduje zabezpečení přístupů k objektům v ulici Běchorská a dodržení 

zásad BOZP. 

KD doporučuje Radě MČ P20 předem informovat občany o plánované realizaci. 

 

11. Žádost o stanovisko k PD „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0037 Rekonstrukce 

chodníků v ulici Vysokovská“, žadatel EKIS s.r.o., Náchodská 2421, Horní Počernice 

 

KD souhlasí s realizací a požaduje zabezpečení přístupů k objektům v ulici, dodržení zásad BOZP a 

předložení dopravně inženýrského opatření. 

 

KD doporučuje Radě MČ P20 předem informovat občany o plánované realizaci. 

 

 

 



12. Žádost o stanovisko k PD „D11, km 0,0 – 8, výměna vozovkových vrstev včetně 

modernizace souvisejících zařízení dálnice včetně křižovatkových větví s D0 – akt. 

DSP/PDPS“ 

 

Název stavby: Projektová dokumentace D11 km 0,0 – 8,0 výměna vozovkových vrstev včetně 

modernizace souvisejících zařízení dálnice včetně křižovatkových větví s D0 – akt. 

DSP/PDSP 

Stupeň: DSP 

Realizace: 2017 – 2019 (předpoklad) 

 V průvodní zprávě je uvedeno, že „předmětem PD je oprava stávající dálnice D11 „ve 

výše uvedeném rozsahu. Ve skutečnosti stavba zahrnuje i zásadní stavební úpravy pro 

rozšíření dálnice na 6 pruhů s tím, že „dočasně“ bude zachováno dopravní značení pro 

čtyřpruhové uspořádání 

 Na řadě míst je v PD uvedeno, že „vlivem stavby nedojde ke změnám vlivu na životní 

prostředí“ a že „z hlediska hlukové zátěže na okolí od dopravy dojde ke snížení hluku 

oproti stávajícímu stavu“. Proto nejsou v rámci stavby není řešena oprava ani 

modernizace stávajících protihlukových zdí. Tato spekulativní tvrzení nejsou 

v souladu se závěry EIA. 

 Podobně je tomu s užitím tzv. tichého asfaltu, který je navrhován v omezeném 

rozsahu oproti EIA 

 Hluk ze stavební činnosti, jehož omezení bylo jedním z hlavních požadavků EIA, PD 

neřeší a ponechává řešení na zhotoviteli stavby. Podobně je tomu s odvozem 

vybouraných hmot. 

Toto jsou jen hlavní zásadní připomínky. Komise dopravy doporučuje radě MČP 20 trvat na splnění 

požadavků uplatněných v rámci projednávání EIA na rozšíření dálnice již v této stavbě. 

13. Žádost o stanovisko k PD „Novostavba rodinného domu, garáže a zpevněných ploch za 

pozemku p. č. 2590 a 2591 k. ú. Horní Počernice v ulici Běchorská 

 

KD bere záměr na vědomí a nemá připomínek. 

 

 

14. Žádost o stanovisko ke studii „Skautská klubovna v ulici Na Chvalce, Horní Počernice 

 

KD bere studii na vědomí a nemá připomínek. 

 

15. Žádost o souhlas s dělením pozemku parc.č. 4241/219 v k.ú. H. Počernice v ul. 

Markupova – Jaroslav Reha 

 

KD požaduje předložit PD, která by prokazovala reálnost záměru. 

16. Žádost o stanovisko „Revitalizace Svépravického potoka mezi Xaverovskými rybníky“ 

 

KD požaduje předložení projektu organizace výstavby - plánu realizace této akce, zejména jakým 

způsobem budou ochráněny stávající komunikace a cyklostezka, pokud budou používány během 

výstavby a požaduje po provedení záměru uvedení do původního stavu. 

KD doporučuje Radě MČ P20 předem informovat občany o plánované revitalizaci. 



17. Přisvětlení přechodu pro chodce v ul. Náchodská x ul. Rožnovská – ELTODO 

 

KD bere návrh na vědomí a doporučuje souhlas s realizací. 

Příští jednání komise dopravy se bude konat v pondělí 13. 3. 2017 od 16:30 hod. 

 

Bc. Dagmar Jeníková     Ing. Pavel Rittenauer 

 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20      RMČ Praha 20 

 


