
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:   7/2017 

Datum konání:  25.9.2017  

Předsedající:   Ing. Pavel Rittenauer 

Přítomní:   Ing. Petr Křemen Ph.D, Bc. Richard Macháč, RNDr. Petr Uzel 

Nepřítomní:   - 

Omluveni:   Mgr. Jiří Boldyš, Ing. Vilém Čáp, Jan Kotouč,  

Hosté:    - 

Zapsal:   Ing. Dagmar Jeníková 

 

1. Vyjádření k SEA ke koncepci „Plán trvale udržitelné mobility Prahy a okolí“ 
 

KD bere záměr zahájení SEA na vědomí. 

 

2. Vyjádření připojení účelové komunikace na místní komunikaci ul. Václava 

Špačka 

KD souhlasí s navrhovaným připojením. 

 

3. Vyjádření k záměru stavby chodníku v Mezilesí - FABION  

 

KD souhlasí s realizací záměru. 

 

 

4. Vyjádření k PD „Stavební úpravy stávající prodejny a s nástavbou na parc.č. 

2304/5 v k.ú. Horní Počernice“ 

KD konstatuje, že záměr nesplňuje požadavky na počty parkovacích stání podle PSP a nemůže záměr 

doporučit. Dále upozorňuje na velký rozsah zpevněných ploch, což je z hlediska odvádění 

dešťových vod za nevhodné. 

 

5. Vyjádření  k rozšíření stávajícího vjezdu v ul. Krahulčí 

 

KD souhlasí s realizací záměru. 
 

6. Vyjádření k zastavovací studii na parc.č. 1052 v k.ú. Horní Počernice 

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. 



 

7. Vyjádření k PD novostavbě RD v ul. Ratibořická na parc.č. 2657/4 v k.ú. Horní 

Počernice 

 

KD souhlasí s realizací záměru. 
 

 

8. Vyjádření k záměru stavby bytového domu na parc.č. 2144/17 a 2144/18 v k.ú. 

Horní Počernice 

 
KD nemá proti záměru námitky, ale je zapotřebí doložit počty parkovacích stání dle PSP. Dále komise 

upozorňuje, že je zapotřebí dořešit příjezdovou komunikaci po stránce vlastnictví a údržby. 

 

9. Vyjádření k záměru stavby „Vila domy na parc.č. 4129/162 v k.ú. Horní 

Počernice“ 
 

KD opakovaně konstatuje, že se k záměru vyjádří až po předložení komplexního řešení předmětného 

území.  

 

10. Vyjádření k výstavbě vedení – liniová stavba na parc.č. 3874 a 3800/1 v k.ú. 

Horní Počernice 

 

 

KD bere záměr na vědomí. 

 

 

11. Protihlukové stěny podél železniční trati 

 
Na základě dotazu občanů, přednesených členem komise Vilémem Čápem, zjistil předseda komise 

Pavel Rittenauer u projektanta -SUDOP Praha- rozsah protihlukových opatření v rámci projektu 

optimalizace trati Praha – Mstětice v oblasti MČP 20.  

Podle sdělení projektanta, nejsou v této oblasti navrženy žádné protihlukové stěny. Rovněž, podle jeho  

sdělení, nebyl návrh ve stupni DUR ze strany MČP 20 připomínkován.  

Komise dopravy doporučuje, aby před zpracováním dalšího stupeň dokumentace byla potřeba 

protihlukových opatření prověřena a projednána s občany. Projektant projevil ochotu svůj přístup 

vysvětlit a projednat s MČP 20 a zainteresovanými občany.    

 

 

Ing. Dagmar Jeníková    Ing. Pavel Rittenauer 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20     RMČ Praha 20 


