
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:   4/2017 

Datum konání:  10.5.2017  

Předsedající:   Ing. Pavel Rittenauer 

Přítomní:   Mgr. Jiří Boldyš, Ing. Petr Křemen Ph.D, RNDr. Petr Uzel,  

                                    Ing. Vilém Čáp, Bc. Richard Macháč 
Nepřítomní: - 

Omluveni:   Jan Kotouč,  

Hosté: - 

Zapsal:    Bc. Dagmar Jeníková 

 

1. Zateplení čela RD č.p. 189/18 v ul. Ve Žlíbku – Jiří Černý 

KD bere záměr na vědomí a nemá připomínky. 

 

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

KD se nebude k tomuto záměru a i jinému individuálnímu záměru vyjadřovat do té doby, dokud 

nebude zpracován územní studie, nebo podobný dokument, který by řešil celé dotčené území. Zároveň 

KD nepovažuje dopravní  napojení na ul. Náchodskou za vhodné řešení. 

3. KD doporučuje Radě MČ Praha 20, aby iniciovala zpracovat územní studii.  

 

4. Revitalizace Svépravického potoka 

vyjádření ze dne 10.3.2017: 

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. 

KD konstatuje, že byly doplněny požadované informace a to zejména užívání cyklistické trasy a 

přilehlých komunikací pro stavební dopravu. Podle vyjádření firmy Envicons s.r.o., se sídlem 

Hradecká 569, 533 52 Pardubice – Polabiny, bude užívání komunikací minimalizováno a poškozené 

úseky budou uvedeny do původního stavu na náklady zhotovitele. 

KD doporučuje Radě MČ Praha 20, aby přijala účinná opatření bezpečnosti provozu v rámci akce a to 

zejména na kontrolu stavu komunikace a cyklostezky. 

 

5. Novostavba prodejny a napojení do ul. Komárovská a ul. Otovická – manželé Koštelovi 

KD bere záměr na vědomí a nemá připomínky. 

 



 

6. Rozšíření optické sítě T-Mpbile, Horní Počernice – Zeleneč – BOHEMIATEL s.r.o. 

KD bere záměr na vědomí a požaduje, aby byl v projektu řešen přístup k objektům v ul. Náchodská a 

způsob dodržení BOZP. 

 

7. MÚK Beranka – D11 

KD bere záměr na vědomí a doporučuje trvat na přípravě a realizaci návazných komunikací 

v pravomoci města a kraje v přímé návaznosti na plánovanou výstavbu MÚK.  

KD doporučuje Radě MČ Praha 20 urychlit přípravu alternativní trasy cyklostezky, včetně nadjezdu 

přes D11 pro cyklisty a chodce, aby byl zajištěn provoz cyklostezky i během  výstavby MÚK. 

 

8. Vyjádření ke stavbě RD na parc č. 2878 a 2879 v ul. Kramolná – Marek Flandera 

KD bere záměr na vědomí a požaduje dodržení BOZP a normy 73 6110. 

 

9. Vyjádření k novostavbě RD na parc. č. 4364/11 v ul. K Rybárne – Jan Jůda 

KD bere záměr na vědomí a požaduje dodržení BOZP a projednat připojení na místní komunikaci 

v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

 

 

Další KD se bude konat 12. 6. 2017 od 17:00h. 

 

Bc. Dagmar Jeníková     Ing. Pavel Rittenauer 

 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20     RMČ Praha 20 


