Zápis Komise dopravy
Číslo jednání: 8/2015
Datum konání: 16. 9. 2015
Předsedající: Bc. Vilém Čáp, Ing. Pavel Rittenauer (od 17:45)
Přítomní: Mgr. Jiří Boldyš, Ph.D; Jan Kotouč; Ing. Petr Křemen, Ph.D.; RNDr. Petr
Uzel
Nepřítomní: Omluveni: Petr Pučík; Bc. Richard Macháč
Hosté: Zapisovatelka: Bc. Dagmar Jeníková
1. RD - Šebek
Jedná se o novostavbu RD v ul. Ke Xaverovu.
Komise dopravy bere materiál na vědomí.

(5/0/0)

2. Oplocení pozemku
Jedná se o výstavbu nového oplocení na pozemku parc.č. 3088 k.ú. Horní Počernice.
Komise dopravy bere materiál na vědomí.

(5/0/0)

3. Vrata Pimek
Jedná se o výstavbu vjezdu na pozemek parc.č. 1341/2 k.ú. Horní Počernice na komunikaci
ul. Obchodní.
Komise dopravy bere materiál na vědomí.

(5/0/0)

4. Stavební úprava vjezdu
Jedná se o úpravu vjezdu v ul. Běchorská před č.p. 1017/1 v Horních Počernicích.
Komise dopravy bere materiál na vědomí.

(5/0/0)

Na jednání komise přišel v 17:45 pan předseda Ing. Rittenauer.

5. Cyklostezka Běchovice
Jedná se o realizaci cyklostezky mezi Horními Počernicemi a Běchovicemi. K projektu se již
komise vyjadřovala v minulosti. Rada městské části Praha 20 uplatnila k záměru připomínky.
Ty byly zapracovány do projektové dokumentace. Komise dopravy přijala po diskusi
konsenzuálně toto usnesení:

Komise dopravy






bere materiál na vědomí.
konstatuje, že do materiálu byly zapracovány připomínky RMČ Praha 20.
doporučuje RMČ Praha 20
o vyvolat k dané věci společné jednání se zástupci MHMP, MČ Praha-Běchovice
a zástupci projektanta v co nejbližším možném termínu.
o vést jednání o úpravě dopravního značení tak, aby namísto značky B20b (70
km/hod) byla umístěna značka B20a (50 km/hod).
navrhuje zajistit bezpečné křížení pěší a cyklistické dopravy s komunikací, např.
realizací přechodu pro chodce.
(6/0/0)

6. Intenzita dopravního provozu v ulici Šplechnerova
Bc. Čáp předložil podnět občana, který v dané lokalitě bydlí. Záležitost se týká především
výše dopravní intenzity v ulici Šplechnerova. Komise dopravy přijala po diskusi jednohlasně
toto usnesení:
Komise dopravy




bere podnět na vědomí.
konstatuje, že komise na svém minulém jednání doporučila RMČ Praha 20 zapracovat
do studie zklidněných zón celé území městské části, a to včetně ulice Šplechnerova.
doporučuje RMČ Praha 20 jednat s Policií České republiky a Městskou policií
hlavního města Prahy a zajistit zvýšenou činnost těchto složek v dané lokalitě, a tuto
činnost následně vyhodnotit.
(6/0/0)

7. Plán sněhové pohotovosti 2015/2016
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, Bártlova 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 2015/2016 v souladu s vyhláškou
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
o schválit Plán sněhové pohotovosti 2015/2016 v momentě, kdy budou zajištěny
platby za údržbu úseků těch komunikací, které MČ Praha 20 stoprocentně
nevlastní.
(6/0/0)

Zapsala:

Ověřili:

Bc. Dagmar Jeníková

Ing. Pavel Rittenauer

Bc. Vilém Čáp

