
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:   7/2018 

Datum konání:  29.8.2018  

Předsedající:   Ing. Pavel Rittenauer 

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

                                   Ing.  Richard Macháč 

Nepřítomní:   - 

Omluveni:   RNDr. Petr Uzel, Jan Kotouč,                                    

Hosté:     - 

Zapsal:    Ing. Dagmar Jeníková 

 

1. Vyjádření k PD „Flexi park Černý Most“ 

 
KD bere záměr na vědomí, ale upozorňuje, že z dopravního hlediska není vhodné zde umisťovat objekty 

z dalším vysokým objemem dopravního zatížení. 

Dále upozorňuje, že připojení předmětného území na komunikační síť musí být projednáno se správcem 

příslušné komunikace a PČR. 

 

2. Vyjádření k PD „Zřízení 7 parkovacích míst u RC MUM Mezilesí 2058“  
 

KD bere záměr na vědomí a nemá připomínky. 

3. Vyjádření k „ODVODNĚNÍ BEZEJMENNÉ KOMUNIKACE V HORNÍCH 

POČERNICÍCH“ – AF – CITYPLAN s.r.o. 

 
KD bere záměr na vědomí a upozorňuje na možné dopravní problémy při realizaci a doporučuje RMČ 

Praha 20, aby v dostatečném předstihu informovala své občany v dotčeném území. 

 

 

4. Vyjádření k PD „připojení objektu FTTS na síť TMCZ, 2. Stavba Praha 20-

Horní Počernice, SITE 14931“ – ProTelPro 
 

KD bere záměrem na vědomí. 

 

5. Vyjádření k PD „DOMOV SENIORŮ – Horní Počernice“  
 

KD bere záměr na vědomí a trvá na: 

KD konstatuje, že v dotčeném území existuje celá řada záměrů projektů na zástavbu a ve všech 

případech komise požadovala předložit komplexní dopravní řešení a způsob uvedení příjezdové 

komunikace do normového stavu. 

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. Zejména je nutno 

vyřešit realizaci komunikace, na kterou má být areál napojen. 

 



 

 

6. Vyjádření k materiálu „Plán zimní sněhové pohotovosti 2018 - 2019“  

 

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

diskusi jednohlasně toto usnesení: 

Komise dopravy: 

1. bere materiál na vědomí 

2. konstatuje, že například komunikace Ke starým rybníkům, Zárybnická, Markupova, Dandova a 

K Bílému vrchu nejsou ve stoprocentním vlastnictví MČ Praha 20 

3. 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 2018/2019 v souladu s vyhláškou  

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

KD doporučuje schválit Plán sněhové pohotovosti 2018/2019 v momentě, kdy budou zajištěny platby za 

údržbu úseků těch komunikací, které MČ Praha 20 stoprocentně nevlastní.  

 

7. Vyjádření k PD „rodinné domy Na Chvalce“ – Atelier P.H.A. spol. s.r.o. 

KD konstatuje, že v dotčeném území existuje celá řada záměrů projektů na zástavbu a ve všech 

případech komise požadovala předložit komplexní dopravní řešení a způsob uvedení příjezdové 

komunikace do normového stavu. Bez předložení tohoto materiálu se nemůže k žádnému 

záměru vyjadřovat. 

 

8. Vyjádření k PD „novostavba RD a připojení, oplocení na parc.č. 2325/1 a 

2325/2 v k.ú. Horní Počernice“  

KD bere záměr na vědomí, ale požaduje předložit výpočet parkovacích míst  podle PSP.  

 

9. Vyjádření k PD „Skladová hala Nomie s.r.o., mezi ul. V Slavětíně a ul. Ve 

Žlíbku“ 

KD bere záměr na vědomí, ale upozorňuje na potřebu sladit záměr v dané lokalitě s platnou 

územně plánovací dokumentací. 

 

10. Dopravní situace u FZŠ Chodovické a Gymnázia Praha 9 

Zastupitel Ing. Čáp předložil podnět od občana MČ Praha 20 ve věci dopravní situace u 

předmětných škol v ranních hodinách. Po diskusi bylo usnesení přijato jednohlasně. 

KD bere podnět na vědomí a doporučuje RMČ Praha 20, aby byla situace prošetřena na začátku 

školního roku přímo na místě s příslušníky PČR a MP Praha a také aby byla k této 

problematice zpracována dopravní studie s více variantami návrhů řešení dané situace (včetně 

návrhu řešení situace občana). 



 

11. Čištění ulic 

Zastupitel Ing. Čáp předložil podnět od občana MČ Praha 20 ve věci čištění ulic. Po diskusi 

bylo usnesení přijato jednohlasně. 

KD bere podnět na vědomí a doporučuje RMČ Praha 20 průběžně kontrolovat efektivitu čištění 

ulic a zjednat v dané věci nápravu. 

Při kontrole konkrétního místa na fotografii zjistil předseda komise, že závada byla odstraněna. 

 

 

Další zasedání KD bude 26. 9. 2018 

 

Ing. Dagmar Jeníková    Ing. Pavel Rittenauer 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20     RMČ Praha 20 


