
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:   3/2017 

Datum konání:  10. 4. 2017  

Předsedající:   Ing. Pavel Rittenauer 

Přítomní:   RNDr. Petr Uzel  

                           

 

Nepřítomní: - 

Omluveni:   Mgr. Jiří Boldyš, Ing. Vilém Čáp, Ing. Petr Křemen Ph.D.,  

                           Jan Kotouč, Bc. Richard Macháč, 
Hosté:      

Zapsal:   Bc. Dagmar Jeníková 

 

1. Stavební úpravy RD a garáže v ul. Březovická 1803/4 – Ing. Oldřich Lenz 

 

KD bere na vědomí realizaci záměru a nemá připomínky. 

  

 

2. Doplněná PD „Polyfunkčí dům Náchodská č.p. 175 
 
Vyjádření ze dne 15.2.2017 

 

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. 

 

 

KD bere na vědomí doplněnou informaci. 

 

 
 

3. Novostavba RD v ul. Březovická na parc. č. 3086/1 a 3086/2 – Mgr. Karla Novotná  
 

KD bere na vědomí realizaci záměru a nemá připomínky.   

 

 

4. Revitalizace Svépravického potoka 

 
Předložená PD nějak blíže neobjasňuje požadavky KD ze dne 15.2.2017 (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 trvá na svém původním vyjádření. 

 

5. Novostavba RD v ul. Pod Starákem na parc. č. 4367/8 – Jan Pavel  

 

KD bere na vědomí realizaci záměru a nemá připomínky.   

 

 



 

 

6. Obytný soubor Rozhledy Počernice – Beranka s.r.o. 

 
KD si vyžádala čas na prostudování. 

 

7. Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy 
 

KD navrhuje:     

 v bodě č. 1 upravit text ve smyslu, že MČ P20 požaduje urychlit práce na přípravě 

výstavby aglomeračního okruhu 

 v bodě č. 2 není jasné, co je tím míněno 

 v bodě č. 3 nahradit text  „vedení VRT v tunelu“ požadavkem  na provedení 

dostatečných a funkčních protihlukových prvků  

 v bodě č. 6 doplnit text o budování B+R 

 v bodě č. 8 – poznámka – pokud není zpracovaná PD alespoň na úrovni Studie 

proveditelnosti, je obtížné stanovovat územní rezervy. KD se domnívá, že je třeba 

zvážit, zda by byla trasa metra pod H.P. pro MČ přínosnou. 
 

Předseda vyzývá členy komise, aby zvážili důvody neúčasti na jednáních.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání komise dopravy se bude konat ve středu 10. 5. 2017 od 17:00 hod. 

 

 

Bc. Dagmar Jeníková     Ing. Pavel Rittenauer 

 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20      RMČ Praha 20 

 


