
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání: 1/2016  

Datum konání: 20. 1. 2016  

Předsedající: Ing. Pavel Rittenauer 

Přítomní: Mgr. Jiří Boldyš, Ph.D; Bc. Vilém Čáp, Jan Kotouč, Bc. Richard Macháč, 

RNDr. Petr Uzel 
Nepřítomní: - 

Omluveni: Ing. Petr Křemen, Ph.D., Marcela Bartová 

Hosté: - 

Zapsal: Bc. Vilém Čáp 

 

 

1. Průběh jednání komise dopravy 

Na komisi dopravy proběhla diskuse o způsobu jednání a vedení diskuse na komisi dopravy. 

Členové vzali na vědomí, že jednání budou nadále probíhat podle Jednacího řádu komisí 

RMČ Praha 20 a souhlasili s verzí komentáře, který k jednacímu řádu, který k němu vytvořil 

předseda Ing. Rittenauer. 

 

2. Záchytná parkoviště P+R - vytipování možných lokalit 

Jedná se o dopis TSK zaslaný okrajovým městským částem s cílem vytipovat možné lokality 

pro realizaci záchytných parkovišť P+R. 

Komise dopravy doporučuje pro systém P+R prostor u železniční stanice Praha-Horní 

Počernice - a to buď dnes využívaný přednádražní prostor (po úpravě), případně zvážit 

možnost realizace P+R na severní straně dráhy (s ohledem na majetkoprávní vztahy 

k pozemkům).          (6/0/0) 

 

3. Vyjádření k oplocení pozemku u RD na parc. Č. 1723 – Lukáš Dvořák 

Jedná se o žádost o opravu plotu - realizací podezdívky a opravou plotu. 

Komise dopravy bere materiál na vědomí.      (6/0/0) 

 

 



4. Vyjádření k výstavbě neveřejné komunikace napojené na ul. Na Chvalce, opěrné 

stěny, inženýrských sítí a přeložce plynovodu pro budoucí výstavbu 5 RD na parc. č.  

4408/2, 4411/1, 4417/13, 4408/21, 4408/8, 3178/1, 2144/1 – manželé Šlemarovi a manželé 

Tesaříkovi 

Jedná se o žádost o vybudování pěti rodinných domů s dopravním napojením na komunikaci 

Na Chvalce. 

Komise dopravy  

 bere materiál na vědomí.       

 doporučuje RMČ Praha 20 

o trvat při realizaci stavby na dodržení normy ČSN 736110.  (6/0/0) 

 

5. Vyjádření ke stavebním úpravám RD – Mgr. Pavel Vykydal a Dana Skalická 

Jedná se o návrh na přístavbu rodinného domu na vlastním pozemku vlastníků. 

Komise dopravy bere materiál na vědomí.      (6/0/0) 

 

6. Vyjádření k výstavbě plnící stanice CNG na parc. 4485/135 – Bonett Gas Investment, 

a. s.   

Jedná se o návrh na výstavbu plnící stanice CNG u benzinové stanice vedle obchodního domu 

Makro.  

Komise dopravy bere materiál na vědomí a upozorňuje na nutnost dodržovat při realizaci 

záměru příslušné normy.        (6/0/0) 

 

7. Vyjádření ke změnám územního rozhodnutí a ke změnám stavebního povolení 

dostavby I. etapy Industrie Park Sever – P3 Prague Horní Počernice 1, spol. s r. o. 

Jedná se o žádost na změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení. Komise dopravy 

přijala po diskusi konsenzuálně toto usnesení: 

Komise dopravy  

 bere materiál na vědomí.       

 konstatuje, že z hlediska dopravní obsluhy nedochází k zásadním změnám. 

 nesouhlasí s postupem žadatele ve snaze dostáhnout dodatečné změny územního 

rozhodnutí a stavebního povolení před dokončením stavby. 

 doporučuje RMČ Praha 20 

o zvážit možnost pokračování stezky pro cyklisty a pěší dále na sever od ulice 

Do Čertous.        (6/0/0) 



8. Vyjádření k výstavbě plnící stanice CNG v ulici Ve Žlíbku 

Jedná se o dopis společnosti Aspell ohledně upřesnění dopravní obslužnosti plánované CNG 

stanice, o které dopravní komise požádala na jednom z minulých jednání. 

Komise dopravy  

 bere materiál na vědomí.       

 konstatuje, že 

o z doplněné dokumentace nadále není jasný způsob zásobování. 

o se k záměru vyjádří po doplnění v minulosti požadovaných informací. 

         (6/0/0) 

9. Koncepce cyklistické dopravy MČ Praha 20 - Horní Počernice 

Členové komise diskutovali o koncepci cyklistické dopravy. Komise dopravy přijala  

po diskusi jednohlasně toto usnesení: 

Komise dopravy 

 má zájem projednat finální verzi koncepce cyklistické dopravy před jejím 

schvalováním v Radě nebo Zastupitelstvu MČ Praha 20. 

 ukládá tajemnici komise dopravy zaslat Radě MČ Praha 20 žádost o to, aby alespoň  

10 pracovních dnů před projednáváním finální verze koncepce cyklistické dopravy 

v Radě nebo Zastupitelstvu, byla tato verze zaslána členům Komise dopravy RMČ 

Praha 20 k připomínkování.        (6/0/0) 

 

 

 

 

Bc. Dagmar Jeníková     Ing. Pavel Rittenauer 

 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20     RMČ Praha 20 


