
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:   3/2018 

Datum konání:  18.4.2018  

Předsedající:   Ing. Pavel Rittenauer 

Přítomní:   Ing. Vilém Čáp, Jan Kotouč, Ing. Richard Macháč,  

                                   RNDr. Petr Uzel 

Nepřítomní:   - 

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

Hosté:   - 

Zapsal:   Ing. Dagmar Jeníková 

 

 

1. Vyjádření k PD „Opltické propojení sítě-H. Počernice-Běchovice  

 
KD nemá námitky, ale požaduje při provádění dodržování ZBPO obyvatel dotčeného území. 

 

 

2. Vyjádření k PD „Bytový dům v ul. Na Chvalce“ 

 

KD konstatuje, že v dotčeném území existuje celá řada záměrů projektů na zástavbu a ve všech 

případech komise požadovala předložit komplexní dopravní řešení a způsob uvedení příjezdové 

komunikace do normového stavu. 

 

KD doporučuje, řešit příjezdovou komunikaci v území pro celkový výhledový objem dopravy. 

KD požaduje doložit jak bude realizován vjezd a výjezd z objektu.  

 

 

3. Vyjádření k PD „výstavba 17 Bytových dům na pac.č. 4244/7 a 4243/1 v k.ú. H. 

Počernice“ 

Předložení PD je ve stupni studie, kde KD postrádá údaje potřebné pro dopravní posouzení tj. např. 

počty parkovacích stání, jejich umístění, atd. . 

 

4. Vyjádření k PD „zastavovací studie p.č. 1052“ 

 
Vyjádření ze dne 25.9.2017  

KD nemá námitky proti záměru, ale upozorňuje, že je zapotřebí požádat o připojení nemovitosti na pozemní 

komunikaci. Dále by bylo vhodné pro budoucí cyklistickou dopravu umístit cyklostojany.  

Vzhledem tomu, že se jedná i o komerční prostory je zapotřebí doložit způsob zásobování těchto prostorů.  

 

KD trvá na svém vyjádření.  

 

 

 

5. Vyjádření k PD „parkování před RD č.p. 2033 v ul. na Bačálkách“ 

 

KD bere na vědomí a nesouhlasí se vznikem nových parkovacích míst na úkor zeleně, a to 

především v situaci, kdy parkovací plocha fakticky vznikla před datem podání žádosti. 



 

 

 

 

6. Vyjádření k PD „Polyfukční dům – Náchodská parc.č. 1349, 1350, 1588/20“ 

 
Vyjádření ze dne 23.8.2017 

KD požaduje v projektové dokumentaci objasnit soulad s projektem SSZ 9.261 Náchodská x Jívanská – viz bod 4 

tohoto zápisu. Dále dodržet příslušné normy a pražské stavební předpisy na parkování vozidel ve dvoře a to i u 

vjezdu/výjezdu na komunikaci.  

KD upozorňuje na velký rozsah zpevněných ploch, což je z hlediska odvádění dešťových vod za nevhodné. Dále 

doporučuje zvýšit počet zelených ploch.  

 

V nové předložené PD byla částečně splněna podmínka na zachování zelených ploch. 

 

KD trvá na svém původním vyjádřením. 

 

7. Vyjádření k PD „Stavební úpravy prodejny s nástavbou pro rodinný dům na 

parc.č. 2304/3 v ul. Běchorská x Vlásenická“ 

 

 
Vyjádření ze dne 25.9.2017 

 KD konstatuje, že záměr nesplňuje požadavky na počty parkovacích stání podle PSP a nemůže záměr doporučit. 

Dále upozorňuje na velký rozsah zpevněných ploch, což je z hlediska odvádění dešťových vod za nevhodné.   
 

KD nenašla žádné důvody, pro které by změnila své vyjádření a proto trvá na svém předchozím 

vyjádření.  

 

 

 

Další zasedání KD bude 16.5.2018 

 

Ing. Dagmar Jeníková    Ing. Pavel Rittenauer 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20     RMČ Praha 20 


