
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:  2/2017 

Datum konání:  6. 3. 2017  

Předsedající:  Ing. Pavel Rittenauer 

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

                          Jan Kotouč, Bc. Richard Macháč, 

 

Nepřítomní: - 

Omluveni:                        

Hosté:     Hana Moravcová, starostka 

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 bere na vědomí podanou informaci paní starostky MČ P20 k regulačnímu plánu, že hl. m. Praha 

Regulační plány pozastavilo. 

 

KD se vyjádří ke konkrétním připomínkám, až bude zpracování regulačních plánů aktuální. 

 

 

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

rozhodování v území     

 

KD nemá připomínky. 

 

 

3. Zásady dopravní politiky MČP 20 
 

KD se vyjadřuje jen k formě dokumentu, k obsahu dokumentu se vyjádří na příštích jednání komise. 

 

KD vítá zpracování tohoto dokumentu a doporučuje: 

 zvážit změnu názvu dokumentu na „Priority dopravní politiky MČ P20“ 

 zapracovat do dokumentu reálný časový horizont jednotlivých kroků 

 uvést souvislosti/cíle jednotlivých opatření a jejich vazby na schválené koncepční dokumenty 

 prioritizovat opatření jednotlivých specifických cílů 

 doplnit o mapové podklady 

 upravit a doplnit text  o MHD  

 

 

 

 
4. Vyjádření k PD „Prodejna PENNY“ 

 

KD nesouhlasí se způsobem zásobování prodejny pomocí vybudování nového propojení ulic 

Náchodská – Mezilesí podél západní strany objektu. Došlo by tím ke zhoršení podmínek bydlení ve 

stávajících bytových domech na západ od prodejny (č.p. 1763-1764) a v ulici Mezilesí (č.p. 2061-

2070) a ke zhoršení dopravních poměrů v obou ulicích. To prokazují i obalové křivky, zahrnuté v nově 

předložené PD. Z podobných, ale i dopravních důvodů nesouhlasí ani s případným slepým napojením 

z ulice Náchodská. 

 



KD se již dříve negativně vyjádřila k přímému zásobování z ul. Náchodská.  

S ohledem na řadu stížností obyvatel bytových domů v ulici Mezilesí na hluk při vykládce u stávající 

rampy doporučuje KD zvážit úpravu dispozice objektu tak, aby vykládka probíhala v krytém prostoru 

např. posunutím rampy severním směrem, případně způsob vykládky z boku, nebo využití nových 

technologie vykládky, tak aby byl eliminován v co největší míře hluk z vykládky/nakládky.. 

Dále KD trvá na svém předchozím vyjádření ze dne 27. 4. 2016 a 26. 9. 2016. 

Vyjádření 27. 4. 2016. k demolici prodejny PENNY – FABION, s.r.o. 

KD předběžně souhlasí, za předpokladu, že bude doplněn termín zahájení prací, způsob odvozu a místo skládky. 

KD konečné vyjádření vydá po předložení požadovaných údajů. 

 

Vyjádření 26. 9. 2016. k demolici prodejny PENNY – FABION, s.r.o. 

Záměr se zabývá pouze výstavbou nové prodejny včetně zpevněných ploch. Plán demolice stávajícího objektu byl předložen 

samostatně a KD se k němu vyjádřila dne 27.4.2016 -vyjádření nadále platí i pro novou výstavbu. KD konstatuje, že návrh je 

v podstatě obnovou stávajícího stavu, který je rozšířen o parkovací záliv na ul. Náchodská. Návrh předpokládá, že stávající 
parkoviště bude zachováno bez úprav 

KD doporučuje Radě schválit záměr s tím, že: 

 doporučuje požadovat úpravy v ul. Mezilesí pro zajištění bezpečného pohybu chodců a cyklistů na této ulici. 

Požaduje vybudování integrovaného přechodu včetně úprav křižovatky. 

 doporučuje doplnit výkres dopravního značení o stávající značky na ul. Náchodská, aby byly zjevné dopady na 

pohyb vozidel ve stávající křižovatce Náchodská/Bystrá 

 doporučuje v konečném řešení zkrátit parkovací záliv na ul. Náchodská, tak aby byl zajištěn dostatečný rozhled při 

výjezdu z parkoviště cca 20m 

 doporučuje, aby byl při výstavbě řešen bezpečný provoz chodců na chodníku v ul. Náchodská  

 doporučuje požadovat úpravy parkoviště v případě jeho poškození výstavbou. 

 doporučuje, aby bylo instalováno vybavení pro cyklisty vyššími cyklostojany, na které se kolo připevní za rám. 

 

 

5. MÚK Beranka 
 

KD podporuje výstavbu MÚK v co možném nejkratším termínu. 

Upozorňujeme, že výstavbu křižovatky je nutno koordinovat s přípravou a realizací přípojných 

komunikací.  

KD vydá konečné vyjádření ke kompletní PD pro územní řízení.  

 

 

6. Stavební úpravy RD č.p. 313 v ul. Běchorská 

 
KD bere na vědomí realizaci záměru a nemá připomínky, jen upozorňuje, že realizací zateplení dojde 

k mírnému zúžení chodníku o cca 12cm. 

 

7. Obytná zóna Xaverovský háj - Kolowrat 
 

KD bere na vědomí doplněnou PD, ale postrádá odpověď na své vyjádření ze dne 26. 9. 2016 „aby 

lokalita byla propojena pro chodce a cyklisty s okolím“. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příští jednání komise dopravy se bude konat v pondělí  10. 4. 2017 od 17:00 hod. 

 

 

Bc. Dagmar Jeníková     Ing. Pavel Rittenauer 

 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20      RMČ Praha 20 

 


