
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání: 6/2016 

Datum konání: 27. 6. 2016  

Předsedající: Ing. Pavel Rittenauer 

Přítomní: Mgr. Jiří Boldyš, Bc. Vilém Čáp, Jan Kotouč, Ing. Petr Křemen Ph.D., 

                Bc. Richard Macháč, RNDr. Petr Uzel 
Nepřítomní: - 

Omluveni: starostka Hana Moravcová, Bc. Marcela Bartová, Mgr. Jiří Boldyš 

Hosté:   Jaroslav Píša 

Zapsal: Bc. Dagmar Jeníková 

 

1. Vyjádření k přisvětlení přechodu pro chodce Náchodská x Rožnovská - ELTODO 

 

 

KD materiál bere na vědomí a nemá připomínky. 

 

 

 

2. Vyjádření k územnímu řízení Bytový dům podél ul. Hartenberská – Daniel Urban 

 

 

KD matriál bere na vědomí a konstatuje, že: 

1. Materiál neobsahuje dostatečné penzum formací souvisejících s plánem kruhového 

objezdu. 

2. Umístění stavby se nepovažuje za vhodné z důvodu neprovedení rekonstrukce ul. 

Hartenberská a také z důvodu očekávaného růstu dopravní intenzity po zmíněné 

komunikaci. 

3. Tato lokalita může být zasažena zvýšeným hlukovou zátěží v souvislosti s nárůstem 

dopravní intenzity na D0 a D11. 
 

KD doporučuje Radě se k záměru vyjádřit až n momentě, kdy budou mít k dispozici 

objektivní informace o plánované dopravním řešením dané lokality. 

 

 

3. Vyjádření ke změně stavby před dokončení v ul. Vysokovská 2413/53 – Ing. Aleš 

Moudrý  

 

 

KD materiál bere na vědomí a nemá připomínky. 

 

 

4. Vyjádření k PD změna stavby RD č.p. 1064 v ul. Vojická – Do Van Long 

 

KD bere záměr na vědomí, ale doporučuje Radě, aby návštěvnická parkovací stání nebyla 

realizovaná na úkor zeleně. 

 

 

 

 



 

 

5. Vyjádření k  oplocení RD parc. č. 3243 na křižovatce ul. Vysokovská x Jeřická – 

Zemanová 

 

 

KD bere záměr na vědomí a doporučuje, aby zůstal chodník v min. šíři 2 m pro pěší. 

 

 

 

 

6. Vyjádření k novostavbě oplocení pozemku parc. č. 3721/1 v ul. Ke Xaverovu – 

Kolowratovi 

KD z dopravního hlediska nemá námitky, ale doporučuje Radě, aby byl vyřešen majetnicky 

přístup na pozemek parc. č.3721/2 a 3722/1 

 

 

Dále předseda Komise dopravy Ing. Pavel Rittenauer podal informaci o projektu Plán 

udržitelnosti a mobility okolí a o přípravě projektu Studie zklidnění ul. Náchodské, kterou 

bude projektovat IPR. 

Pan Bc. Vilém Čáp informoval o podání žádosti k opravě výmolů v ul. Náchodská na TSK.  

 

 

Bc. Dagmar Jeníková     Ing. Pavel Rittenauer 

 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20     RMČ Praha 20 


