
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:   5/2018 

Datum konání:  23.5.2018  

Předsedající:   Ing. Pavel Rittenauer 

Přítomní:   Ing. Vilém Čáp, RNDr. Petr Uzel 

Nepřítomní:   - 

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

                                   Jan Kotouč, Mgr. Jiří Boldyš,                                     

Hosté:   - 

Zapsal:   Ing. Dagmar Jeníková 

 

1. Metropolitní plán 
 

Přítomní členové komise dopravy 

a.) Konstatují, že návrh Metropolitního plánu v oblasti MČP 20 

- Počítá s výstavbou MÚK Beranka a rekonstrukcí MÚK D0/D10, D0/D11 a D0/Náchodská, 

Chlumecká 

- Nezahrnuje napojen komerčního areálu na nadřazenou dálniční síť – ulice Bystrá/D10 

- Zachovává MÚK D10/Ve Žlíbku/Radonice 

- Zachovává současnou strukturu významných místních komunikací – ulice Náchodská, Ve 

Žlíbku, Božanovská, Bystrá, F. V. Veselého 

- Doplňuje tuto síť o další VPS -propojení MÚK Beranka – Náchodská -II/611; MÚK 

Beranka – Šestajovice, Klánovice; MÚK Beranka – Ve Žlíbku trasou severně od D11; 

Božanovská – Centrum Černý most s podjezdem D0; ulice K Zelenči (s napojením na ulici 

Bártlova) 

- Jako další VPS zahrnuje rekonstrukci ulic Bystrá (podjezd pod železniční tratí) a 

Náchodská 

- Nezahrnuje propojení MÚK Beranka – ulice Ve Žlíbku jižně od D11 a propojení 

komerčního areálu s obchodními centry Černý most sever (U tabulky – Ocelkova)  

b.) Upozorňují, že návrh nerespektuje připomínky MČP 20 k pracovní verzi plánu a není v souladu 

s dokumentem „Priority dopravní politiky MČP 20“. Za nejzávažnější považují, z hlediska 

bezpečnosti a plynulosti dopravy, vypuštění napojení komerčního areálu na dálniční síť 

v situaci, kdy ve spolupráci MČP 20 s Ministerstvem dopravy a ŘSD bylo nalezeno a předběžně 

projednáno možné řešení. 

c.) Doporučují Radě MČP 20 připravit návrh připomínek k návrhu Metropolitního plánu, který 

bude vycházet z přijatého dokumentu „Priority dopravní politiky MČP 20“ a také předchozích 

požadavků MČP 20, uplatněných k pracovní verzi plánu. 

 

 

2. Vyjádření k PD „stavební úpravy, přístavba č.p. 221/36 v ul. Ve Žlíbku na parc.č. 

521“ 

 
Přítomní členové komise dopravy upozorňují, že stavební záměr musí odpovídat PSP a příslušným 

normám. 

 

3. Vyjádření k PD „novostavba RD na parc.č. 3594 a 3595 v ul. Bratranců 

Veverkových a k rozšíření vjezdu“ – Radoslav Ságl  

 

Přítomní členové komise dopravy  berou záměr na vědomí a nemají připomínky. 

 



 

 

4. Vyjádření k PD „výstavba nebytového objektu –ordinace lékařů na parcč. 1859 a 

1860 v ul. Náchodská“ – AMADEUS, s.r.o. 

 
Datum konání:  19.2.2018  

 

Vyjádření k PD k PD „výstavba nebytového objektu Náchodská parc.č. 1859,1860 v k.ú. Horní Počernice“ 

 

KD konstatuje, že z předložené dokumentace není zcela jasné řešení příjezdu. Je pravděpodobné, že v daném místě budou 

možné jen pravé oblouky při vjezdu i výjezdu.  

KD žádá v tomto smyslu doplnění projektové dokumentaci. Dále KD trvá na splnění daného počtu parkovacích míst i 

v případě, že jednání na odkup sousedního pozemku bude neúspěšné. 

Přítomní členové komise dopravy berou na vědomí úpravy PD. Trvá upozornění, že 

vjezd/výjezd do objektu bude možný pouze pravými oblouky. 

 

5. Vyjádření k PD „novostavba RD na parc.č. 4391/1 a 4391/2 v ul. Harcovská“ –  

Ing. Aleš Moudrý 

 

Přítomní členové komise dopravy nemají připomínky. 

 

 

6. Vyjádření k PD „novostavba RD na parc.č. 2111 a 2112 v ul. Slatiňanská“ – Ing. 

Bohuchval Valkoun 
 

Přítomní členové komise dopravy berou záměr na vědomí, ale upozorňují, že je zapotřebí vyřešit vjezd 

na pozemek (např. odvodňovací žlab, …). 

 

7. Vyjádření k PD „parkoviště a dopravní připojení č.p. 2080 a 2081“ – LUCIDA 

s.r.o. 

Přítomní členové komise dopravy se záměrem souhlasí. 

 

8. Vyjádření k PD „oplocení pozemku parc.č. 3976/142“ – YUGO ALLOYS, s.r.o. 

Přítomní členové komise dopravy k záměru nemají připomínky. 

 

Další zasedání KD bude 11.6.2018 

 

Ing. Dagmar Jeníková    Ing. Pavel Rittenauer 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20     RMČ Praha 20 


