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1. Vyjádření k PD „Vyjádření k záměru stavby bytového domu na parc.č. 2144/17 a 

2144/18 v k.ú. Horní Počernice“ 
 

Vyjádření ze dne 25.9.2017 

Vyjádření k záměru stavby bytového domu na parc.č. 2144/17 a 2144/18 v k.ú. Horní Počernice 

KD nemá proti záměru námitky, ale je zapotřebí doložit počty parkovacích stání dle PSP. Dále komise upozorňuje, 

že je zapotřebí dořešit příjezdovou komunikaci po stránce vlastnictví a údržby. 

KD konstatuje, že byl splněn 2 bod a upozorňuje, že se jedná o další záměr napojením na  ul. Na 

Chvalce. S ohledem na ostatní dříve předložené záměry v daném území opakovaně upozorňuje, že je 

zapotřebí řešit přípravu a realizaci úpravy této komunikace pro celé území. 

 

2. Vyjádření k Záměru odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN 

parc. č. 4458/40, KN parc. č. 4468/7, KN parc. č. 4568/2, KN parc. č. 4568/3,KN 

parc. č. 4570/10 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 

 

KD konstatuje, že se nejedná o odborný dopravní problém, ale snahu nalézt nejvhodnější postup pro 

splnění požadavků MČ pro zajištění realizace protihlukového systému podél D0 a D11. 

KD upozorňuje, že pro kvalifikovanou diskuzi s ŘSD bude nezbytné zajistit odbornou  spolupráci. 

Komise dopravy RMČ Praha 20 doporučuje ZMČ Praha 20: 

1. Definovat požadavky MČ Praha 20 na rozsah a vlastnosti protihlukového systému (PHS) kolem 

D0 a D11. 

2. Aby před rozhodnutím ZMČ v dané věci byly předloženy příslušné protihlukové studie k 

posouzení. 

3. Podmínit odsvěření dotčených pozemků tím, že PHS kolem D0 a D11bude realizována 

v souladu s požadavky definovanými ZMČ Praha 20 (bod 1 tohoto vyjádření). 

Pro zkrácení a zjednodušení celého procesu je možné pozemky odsvěřit a řešit problém v rámci 

správného řízení. 

 



 

 

3. Vyjádření k Metropolitnímu plánu 

 

Materiál bude rozeslán členům KD, kteří se s ním seznámí a vyjádří se na následujícím 

zasedání komise dne 23.5.2018. 

 

 

Další zasedání KD bude 23.5.2018 

 

Ing. Dagmar Jeníková    Ing. Pavel Rittenauer 
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RMČ Praha 20     RMČ Praha 20 


