
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:  6/2017 

Datum konání: 23.8.2017  

Předsedající:  Ing. Pavel Rittenauer 

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

Nepřítomní: - 

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

Hosté: -  

Zapsal:   Ing. Dagmar Jeníková 

 

1. Plán zimní sněhové pohotovosti na rok 2017-2018 

Komisi dopravy byl předložen plán sněhové pohotovosti na letošní zimu. Komise dopravy 

přijala pro diskusi jednohlasně toto usnesení: 

Komise dopravy 

 bere materiál na vědomí 

 konstatuje, že například komunikace Ke starým rybníkům, Zárybnická, Markupova, 

Dandova a K Bílému vrchu nejsou ve stoprocentním vlastnictví MČ Praha 20 

 doporučuje RMČ Praha 20 

o zajistit uzavření smluv o údržbě výše uvedených komunikací s jejich vlastníky. 

o prověřit ve spolupráci s Kontrolním výborem ZMČ Praha 20, jak byly 

zajištěny platby za sněhovou pohotovost v minulých letech. 

o zajistit, aby byl Plán sněhové pohotovosti 2017/2018 v souladu s vyhláškou  

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 

o schválit Plán sněhové pohotovosti 2017/2019 v momentě, kdy budou zajištěny 

platby za údržbu úseků těch komunikací, které MČ Praha 20 stoprocentně 

nevlastní.  

        

2. Vyjádření „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0012 IS – Třebešovská 

– změna stavby před dokončením – ZAVOS 

KD bere záměr na vědomí. Je třeba zajistit přístup k objektům v dotčeném území v průběhu 

rekonstrukce komunikace. 

3. Vyjádření „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 komunikace 

Božanovská 2. část – změna územního řízení a ke změně stavby před 

dokončením – ZAVOS 

KD bere záměr na vědomí. 

 

4.  Vyjádření SSZ 9.261 Náchodská x Jívanská 

KD bere záměr na vědomí. KD doporučuje Radě MČ Praha 20 včasné informování občanů o 

průběhu úprav a dále doporučuje zvážit i použití podvrtů v ul. Jívanská. 



 

5. Vyjádření „Byty a přechodné bydlení, včetně přípojek a terénních úprav na 

parc.č. 4468/10, 4468/40, 4468/11, 4468/13, 4468/24, 4468/23, 3783 v k.ú. Horní 

Počernice 

KD matriál bere na vědomí a konstatuje, že: 

 Materiál neobsahuje dostatečné penzum informací souvisejících s plánem vybudování 

kruhového objezdu. 

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

Hartenberská a také z důvodu očekávaného růstu dopravní intenzity po zmíněné 

komunikaci. 

 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 vmomentě, kdy budou  k dispozici objektivní 

informace o plánované dopravním řešením dané lokality. 

 

6. Vyjádření ke stavbě RD na parc.č. 2878 a 2879 v ul. Komárovská – Marek 

Flandera 

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

 

7. Vyjádření „Polyfunkční dům na parc.č. 1349, 1350, 1588/20 v k.ú. H. 

Počernice – Náchodská 

KD požaduje v projektové dokumentaci objasnit soulad s projektem SSZ 9.261 Náchodská x 

Jívanská – viz bod 4 tohoto zápisu. Dále dodržet příslušné normy a pražské stavební předpisy 

na parkování vozidel ve dvoře a to i u vjezdu/výjezdu na komunikaci.  

KD upozorňuje na velký rozsah zpevněných ploch, což je z hlediska odvádění dešťových vod 

za nevhodné. Dále doporučuje zvýšit počet zelených ploch.  

 

 

 

Ing. Dagmar Jeníková    Ing. Pavel Rittenauer 

 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20     RMČ Praha 20 


