
Zápis Komise dopravy 
 
Číslo jednání:  6/2015 

Datum konání:  5. 8. 2015 

Předsedající:  Ing. Pavel Rittenauer 

Přítomní:  Bc. Vilém Čáp, Ing. Petr Křemen Ph.D., RNDr. Petr Uzel, 

Dagmar Jeníková (tajemník) 
Nepřítomní:  Petr  Pučík 

Omluveni: Mgr. Jiří Boldyš, Jan Kotouč, Richard Machač, Jaroslav 

Píša 

Hosté: Starostka Hana Moravcová  

Zapisovatel(ka): Dagmar Jeníková 

 

 

 

1. SZNR – rekonstrukce elektrorozvaděče RN Chvalka 

 

KD bere na vědomí. 

 

 

2. Vyjádření k akci „Oprava armatur vodovodního řadu Horní Počernice“ 

 

Komise dopravy RMČ Praha 20: 

 

- bere na vědomí žádost společnosti Veolia Voda Česká republika, a.s. 

- konstatuje, že v případě výkopů číslo 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 bude k opravám armatur 

docházet na nově opravených komunikacích, které jsou v záruce 

- doporučuje RMČ Praha 20: 

1)  trvat na předložení závazného harmonogramu prací; 

2)  trvat na tom, aby stavební práce proběhly v co nejkratším časovém horizontu; 

3) trvat na tom, aby stavební firmy zajistily v průběhu stavebních prací bezpečnost 

dopravního provozu; 

4)  trvat na tom, aby došlo k dohodě mezi zhotovitelem stavby rekonstrukce komunikací a 

společností Veolia Voda Česká republika, a.s. ve věci převzetí záruk za stavební práce 

 

 

3. Vyjádření ke stavbě II. Etapa lokality „Bytové domy Božanovská“  

 

Záměr je v souladu s územním plánem. Z dopravního hlediska nemá zásadní vliv na 

kapacitu  dopravní sítě. Parkování je zajištěno na vlastním pozemku v souladu s platnou 

normou. Komise dopravy souhlasí se záměrem. 

 

 

4. Vyjádření k výměně kabelů VN v ul. Komárovské a ul. Před Drahou 

 

KD bere na vědomí. 

 

 

 

 



 

5. Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení „P3 Park Horní Počernice IV. etapa“ 

 

KD doporučuje požádat o posunutí termínu k vyjádření, z důvodu většího rozsahu 

dokumentace a krátké doby k posouzení.  

 

 

 

6. Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení pro – Novostavba RD na parc. č. 38/1 a 

38/2 v k.ú. H.Počernice 

 

Z hlediska dopravní obsluhy, požadujeme doplnit údaje o předpokládané intenzitě 

dopravy objektu. 

 

 

7. Vyjádření k rekonstrukci  RD – T. Voříšek  

 

      KD bere na vědomí. 

 

 

8. Vyjádření k projektu PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČP. 2439/28 – Ing. 

Kalmila Rumpl 

 

KD bere na vědomí. 

 

 

9. Zklidnění dopravy v H.P. 

 

KD byla informována o záměru. Bylo dohodnuto, že se komise sejde do konce srpna 

s projekční f. AF-City Plán, která KD seznámí s návrhem zklidnění dopravy v H.P. 

 

 

 

Dále bylo dohodnuto, že členové komise budou informováni o předložených materiálech, 

jestli byly již projednány v jiných komisí MČ Prahy 20. 

 

 

Další KD bude 9. 9. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:        Ověřil: 

Dagmar Jeníková       Ing. Pavel Rittenauer 

 


