
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:   6/2018 

Datum konání:  11.6.2018  

Předsedající:   Ing. Pavel Rittenauer 

Přítomní:   Mgr. Jiří Boldyš, Ing. Vilém Čáp, RNDr. Petr Uzel 

Nepřítomní:   - 

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

                                   Jan Kotouč,                                    

Hosté:   starostka Hana Moravcová 

Zapsal:   Ing. Dagmar Jeníková 

 

1. 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.  

 

Vyjádření ze dne 18.4.2018 

KD trvá na svém vyjádření.  

 

KD konstatuje, že byly splněny předchozí požadavky a upozorňuje, že dochází k likvidaci veškeré 

zeleně na těchto parcelách. 

 

2. Vyjádření k žádosti „šířkové uspořádání mostu č. X-503 v ul. Božanovská“ – 

PONTEX spol. s.r.o. 

 
KD konstatuje, že po tomto mostě má být vedena cyklotrasa. Je zapotřebí doplnit žádost o sdělení, zda 

se jedná o rekonstrukci mostu nebo o projekt nového mostu.  

 

KD se vyjádří až po poskytnutí informací. 

 

3. Vyjádření k PD „novostavba objektu Domov seniorů – Horní Počernice na 

parc.č. 4244/1, 4244/10 v k.ú. H.P.“ – Ing. Jiří Hrouda 

 

Z důvodu prostudování studie se KD k záměru vyjádří na příštím zasedání komise. 

 

 

4. Vyjádření k PD „změna trasy uložení telekomunikační sítě“ – Infotel 
 

KD bere změnu na vědomí. 

 

5. Vyjádření k podnětu „na změnu územního plánu Počernice východ“ – MČP 20 
 

KD z dopravního hlediska nepovažuje případný nárůst dopravních intenzit způsobený výstavbou v dané 

lokalitě za žádoucí s ohledem na celkové dopravní zatížení Horních Počernic. 

 



 

 

 

6. Vyjádření k PD „flexi park Černý Most“ – BBD s.r.o. 

 

Z důvodu prostudování studie se KD k záměru vyjádří na příštím zasedání komise. 
 

 

7. Vyjádření k PD „nástavba RD v ul. Vojická č.p. 1047“ – M – PROject CZ s.r.o. 

KD bere záměr na vědomí, ale upozorňuje, že je zapotřebí dodržet PSP ohledně parkovacích 

stání. 

 

8. Vyjádření k PD „výstavba kůlny v ul. Ve Žlíbku“ – Pavel Petera 

KD bere záměr na vědomí. 

 

9. Metropolitní plán 
 

KD schvaluje zápis z jednání č. 5/2018 dne 23. 5. 2018: 

a.) Konstatuje, 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.) Upozorňuje, 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.) Doporučuje 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. 

Připomínky KD ze dne 23.5.2018  a 11.6.2018 budou, dle dostupné informace, zahrnuty do 

celkového požadavku Prahy 20 a budou projednány na zasedání Zastupitelstva Prahy 20. 

Schválené připomínky budou rozeslány všem členům KD. 

 

 



10. Návrh akčního plánu Strategického plánu MČP 20 na období 2018 až 2020 
 
Návrh byl zaslán na žádost koordinátorky pro projekt Zdravá MČ a MA 21, jednotlivým členům 

komise. Komise dopravy podporuje body týkající se „zpracování dopravního modelu“, „zpracování 

dopravní koncepce MČ“ a realizace cyklostezek. Podkladem by měl být schválený dokument „Priority 

dopravní politiky  

MČP 20“. 

Členové komise mohou uplatnit další návrhy individuálně. 

 

 

11. Hlasování o problémech z veřejného fóra 

 
Na žádost koordinátorky pro projekt Zdravá MČ a MA 21 členové komise obdrželi podklad pro 

hlasování. 

Komise dopravy konstatuje, že dopravy se týká hlavně bod textu „D11, úsek 510 do tubusu“. 

Upozorňuje na chybu textu. Úsek 510 leží na SOKP s označením D0. Dále upozorňují, že vedení 

v tubusu je třeba posuzovat jako tunelovou trasu se všemi dopady – větrání, požární a dopravní 

signalizace, únikové cesty atd. Všechna tato opatření by vedla k enormnímu nárůstu investičních a 

provozních nákladů, které mají šanci na prosazení jen v případě nutnosti, podložené výsledky EIA 

hlukových výpočtů atd.. V této souvislosti komise opakovaně zdůrazňuje potřebu odborné spolupráce – 

viz bod 2 Zápisu č. 4/2018 

Členové komise se zúčastní hlasování individuálně podle vlastního uvážení. 

 

 

Další zasedání KD bude  svoláno operativně podle výsledku jednání zastupitelstva k bodu 

9. Podklady k bodům 3 a 6 tohoto zápisu budou rozeslány elektronicky. 

Ing. Dagmar Jeníková    Ing. Pavel Rittenauer 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20     RMČ Praha 20 


