
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání: 4/2016 

Datum konání: 27. 4. 2016  

Předsedající: Ing. Pavel Rittenauer 

Přítomní: Bc. Marcela Bartová, Mgr. Jiří Boldyš, Bc. Vilém Čáp, Jan Kotouč,  

                RNDr. Petr Uzel 
Nepřítomní: - 

Omluveni: Ing. Petr Křemen Ph.D, Bc. Richard Macháč  

Hosté: - 

Zapsal: Bc. Dagmar Jeníková 

 

1. Vyjádření ke stavebnímu záměru výměny vedení 220kV 

soustavou 400kV 

KD bere předložený materiál na vědomí a nemá připomínek. 

(6/0/0) 

2. Vyjádření k novostavbě RD a jeho připojení na ul. Trní 

KD bere předložený materiál na vědomí a nemá připomínek.    

            

          (6/0/0) 

 

3. Vyjádření ke novostavbě RD parc. č. 4258/7, 4260/26 v ul. Zdoňovská – 

B.B.D. 

 

 

KD bere předložený materiál na vědomí a nemá připomínek. 

           (6/0/0) 

4. Vyjádření k umístění el. vedení kVN, kNN a sdk – pro P3 Park – I. etapa  

KD bere návrh na vědomí, ale doporučuje: 

 při provádění prací dodržovat BOZP, zvláště v blízkosti ZŠ 

 provádět přes komunikace podvrt, aby nebyl omezen provoz na ul. Náchodské  

a autobusových zastávkách 

 upozorňuje, že pro provádění prací v prostoru železnice se budou muset obrátit na 

SŽDC. 

(6/0/0) 

5. Vyjádření k novostavbě RD – Navrátil 

 

KD bere předložený materiál na vědomí a nemá připomínek.  

          (6/0/0) 



 

6. Vyjádření k novostavbě RD v ul. Vlásenická – Smutná 

 

KD bere předložený materiál na vědomí a nemá připomínek.  

          (6/0/0) 

 

7. Vyjádření k nástavbě RD v ul. Závrchy – Daněk 

 

KD bere předložený materiál na vědomí a nemá připomínek.  

(6/0/0) 

 

8. Vyjádření k obnově plotu RD parc. č. 3564/2 – Trutnovská 

 

KD bere předložený materiál na vědomí a doporučuje dořešit provádění prací z veřejného 

prostoru.  

(6/0/0) 

9. Vyjádření k novostavbě RD – Rejzek 

 

KD bere předložený materiál na vědomí a nemá připomínek.  

(6/0/0) 

 

10. Vyjádření ke stavbě prodejny BILLA – A – PROST spol. s.r.o. 

 

KD záměr bere na vědomí a konstatuje, že:  

 u předloženého materiálu není výpočet dopravních intenzit pro zákazníky a 

zásobování, 

 chybí posouzení jako křižovatky s výpočtem úrovni kvality dopravy, zejména pro 

levá odbočení. 

 

 

KD doporučuje Radě MČ Prahy 20: 

a) trvat na výše uvedených údajích, 

b) zvážit odvolání proti rozhodnutí MHMP vedené pod č.j. MHMP-

617142/2016/04/Sv ze dne 8. 4. 2016, 

c) ukládá tajemnici Komisi dopravy zaslat toto usnesení členům Radě MČ Prahy 20  

(z důvodu hrozícího vypršení termínu na odvolání do 6. 5. 2016).  

 
   (6/0/0) 

 

11. Vyjádření k novostavbě RD v ul. Otovická – Uchytil 

 

KD bere předložený materiál na vědomí a nemá připomínek.  

(6/0/0) 

 



12. Vyjádření k polyfunkčního domu v ul. Lukavecká – RIPS projekt s.r.o. 

 

KD doporučuje doplnit studii a výpočet počtu odstavných a parkovacích stání podle 

platné legislativy. 

(6/0/0) 

 

13. Vyjádření 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. 

(6/0/0) 

 

14. Vyjádření k demolici č.p. 916 v ul. Stoliňská – manželé Hornovi 

 

KD bere předložený materiál na vědomí, a požaduje, aby při demoličních pracích a 

odvozu sutin nedocházelo k omezení dopravy v ul. Stoliňská (zejména autobusové linky).  

 

            (6/0/0) 

 

 

 

 

Bc. Dagmar Jeníková     Ing. Pavel Rittenauer 

 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20     RMČ Praha 20 


