
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:  8/2016 

Datum konání: 23. 11. 2016  

Předsedající:  Ing. Pavel Rittenauer 

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

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

Omluveni:  starostka Hana Moravcová, Jan Kotouč, Jaroslav Píša 

Hosté:     

Zapsal:  Bc. Dagmar Jeníková 

 

Informace cyklokoordinátora (p. Uzel) 

- projekt umístění cyklostojanů v HP 

- Seznámit se záměrem umístit mobiliář na trasy cyklostezek 

- Informovat o připravované cyklomapě hl. m. Prahy 

KD bere podané informace na vědomí a podporuje jejich přípravu a realizaci. 

 

1. Vyjádření k akci „Přestavba prodejního skladu na modlitebnu, Hrdoňovická 

2559/18“ 

 

KD bere záměr na vědomí a doporučuje Radě MČ Praha 20, aby parkovací místa byla 

realizována v maximální možné míře. 

 

 

2. Vyjádření k přestavbě garáže a třetího bytu RD č.p. 1558 v ul. Brdecká 

 

KD bere záměr na vědomí a nemá připomínek 

 

 

3. Vyjádření k PD stavby RD a rozšíření vjezdu formou přejezdového roštu v ul.                    

Stoliňská parc. č. 3783 

 

KD bere záměr na vědomí a nemá připomínek. 

 

 

4. Vyjádření k úpravě elektrorozvodného zařízení – demontáž venkovního vedení 

22kV  

 

KD bere záměr na vědomí a nemá připomínek. 

 

 

 

5. Vyjádření k pěší komunikaci  a parkovacích stání u objektu Oční klinika 

 

KD souhlasí s realizovaným záměrem. 

 



 

 

6. Vyjádření k PD stavbě RD a garáže na parc č. 951/3 v ul. Otovická – Kubíček 

KD bere záměr na vědomí a nemá připomínek. 

 

7. Vyjádření PD „RVDSL1703 AA CMHP305 – CMHP1HR OK“  k uložení 

telekomunikačního vedení v parc.č. 2212, 3769, 3766/1 – Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. 

 

KD materiál bere na vědomí a doporučuje Radě MČ Praha 20 požadovat předložení DIO a 

BOZP pro zajištění provozu a bezpečnost pěších. 

 

 

8. Vyjádření PD „RVDSL1604 AA CMHP3868 MET“  k uložení telekomunikačního 

vedení v parc.č. 3840, 3860 – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

KD bere záměr na vědomí a nemá připomínek  

9. Vyjádření PD ke stavbě garáže na parc č. 2298 a 2299 v ul. Lhotská - Semerádovi 

 

KD bere záměr na vědomí a nemá připomínek. 

 

10. Vyjádření k územně anal. podkladům 
 

KD pochopila, že se jedná o současné zmapovaní stávajícího stavu. V Horních Počernicích nebyly 

nalezeny zásadní odchylky od skutečného stavu. 

 

11. Pan Čáp informoval KD o podnětu občanůul. Domkovská ohledně odklonu linky 

224. 

KD podnět bere na vědomí a doporučuje, aby byl součástí vyhodnocení efektivity využití 

současné trasy linky 224. 

KD doporučuje Radě MČ Praha 20 požádat ROPID o vyhodnocení efektivity nové trasy linky 

224 přepravním průzkumem realizovaným v horizontu alespoň půl roku od jejího zavedení. 

 

 

 

 



 

  

12. Pan Macháč informoval o odpoplatnění D11 

 

KD bere informaci na vědomí a doporučuje Radě MČ Praha 20 zvážit možnosti propagační 

kampaně v souvislosti z odpoplatnění D11 (v úseku od sjezdu z D0 od 1 km po 8 km exit 

Jirny) např. billboardy, informování v lokálních periodikách obcí Střed. Kraje, atd…)  

 

 

13. Vyjádření „Vila domy Beranka“ 

KD zaujme stanovisko, až jim bude předloženo koncepční řešení celé oblasti. 

 

 

Bc. Dagmar Jeníková     Ing. Pavel Rittenauer 

 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20     RMČ Praha 20 


