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p. Kotouč
dle prezenční listiny
p. Havlík, Ing. Šebestík, Mgr. Boldyš, p. Pohořelý
Ing. Krejčí

Zápis

Podnět OŽPD
203. Informace o plánované opravě povrhu komunikace ul. Ve Žlíbku v úseku Náchodská –
obratiště BUS l. č. 273
Objízdná trasa BUS
Objízdná trasa NA, OA
Úpravy v uličním prostoru
P. Krejčí stručně seznámil členy komise s plánovanou akcí, v jejímž důsledku bude vedena
objízdná trasa BUS l. č. 273 a 269 od obratiště jižně kolem ČSPHM TANNACO a dále severním
směrem ulicí Komárovská ke křižovatce s ul. Třebešovská a dále po své trase. Trasování bude
totožné pro oba směry.
Nákladní doprava bude odkloněna přes komunikace ul. Českobrodská, R1 – Východní spojka a
Novopacká po exit 3 (sjezd Ve Žlíbku k ul. Náchodská).
Osobní automobily budou vedeny z ul. Českobrodská ulicí Mladých Běchovic, resp. Ve Žlíbku
ke křižovatce s ul. Božanovská, kam budou odkloněny.
Úpravy v uličním prostoru se budou týkat opravy povrchu zřízení dvou stavebních
zpomalovacích prahů, které budou integrovány s přechodem pro chodce, první bude umístěn v
oblasti křižovatky s ul. Třebešovská a druhý v oblasti křižovatky s ul. Běluňská.
P. Čáp navrhuje, aby v úseku objízdné trasy byla zřízena náhradní zastávka.
P. Krejčí reaguje, že pokud to bude mít negativní vliv na bezpečnost a plynulost dopravního
provozu, bude ze strany OŽPD snaha zřídit náhradní zastávku, za předpokladu souhlasu
organizace ROPID.
P. Kotouč v této souvislosti zmiňuje aktuálnost přemístění zastávky Komárovská ve směru z
centra na vhodnější místo, které bude vyhovovat pro kloubové autobusy.

Podněty OVÚR
204. Žádost o vyjádření k novostavbě objektu České pošty – Horní Počernice
Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 2196/1, 2198/1 a 2194 (současná parkovací plocha
za čerpací stanicí pohonných hmot Benzina u křižovatky Náchodská x Bystrá).
Za Odbor životního prostředí a dopravy bylo vydáno rozhodnutí o připojení na místní
komunikaci ul. Mezilesí.
P. Hošek se dotazuje, zde budou v Horních Počernicích 2 pobočky, p. Kotouč odpovídá, že
budou pouze jedna u ČSPHM Benzina a dále vysvětluje problematiku počtu poboček na obvodu,
kde jsou legitimně 2 pobočky.
P. Čáp vznáší dotaz kolik parkovacích stání bude zrušeno v důsledku výstavby pobočky České
pošty, p. Krejčí odpovídá, že dojde ke snížení o cca 60 % a doplňuje, že v současné době je toto
parkoviště využíváno cca ze 30 %. P. Horyna doplňuje, že v poslední době toto parkoviště spíše
slouží pro odstavování vozidel pochybného technického stavu.
P. Kotouč navrhuje v dalším stupni řízení s investorem řešit staveništní dopravu, a možnost
zřízení náhradních parkovacích stání v diskutované lokalitě a obecné dořešení dopravní situace s
ohledem na předpokládané zvýšení intenzit dopravního proudu.
Komise za výše uvedených připomínek s akcí v tomto stupni řízení souhlasí.
Podněty OHSI
205. Žádost o stanovisko k novostavbě sportovní haly Jívanská, stupeň PD - DÚR
Jedná se o stavbu při severovýchodní části křižovatky ul. Jívanská x Javornická v areálu ZŠ.
Součástí stavby bude i výstavba parkovacích stání při západní straně ul. Jívanská a severní straně
ul. Javornická (celkem 71 míst), včetně víceúčelové plochy pro otáčení autobusu.
Rozměry a kapacita parkovacích ploch byla v minulosti řešena za OŽPD v součinnosti s
Odborem služby dopravní policie.
Předpokládaný termín zahájení výstavby: 2013
Předpokládaný termín ukončení výstavby: 2015
Komise bere předkládanou akci na vědomí.
206. Žádost o stanovisko ke stavebním úpravám RD
Jedná se o přístavbu a nástavbu RD v ul. Mezilesí, v úseku mezi křižovatkami s ul. Spojenců a
Rožnovská parc. č. 1731 a 1732. Součástí stavebních úprav RD bude i výstavba vjezdu na

pozemek v místě současného vstupu (branky). V této souvislosti bylo za OŽPD již vydáno
rozhodnutí o připojení na místní komunikaci.
Předpokládaný termín zahájení výstavby: II Q/2013
Předpokládaný termín ukončení výstavby: IV Q/2014
Komise bere na vědomí.
207. Žádost o stanovisko k záměru změny užívání RD
Změnou užívání RD na polyfunkční objekt se míní zřízení zázemí pro prodejnu a opravnu obuvi
a kabelek. Objekt se nachází na adrese Dobšická 1777/27 (křižovatka s ul. Běchorská).
Komise bere na vědomí.
208. Žádost o stanovisko k investičnímu záměru – Dostavba II. etapy – ul. Božanovská,
Slatiňanská BD 13 BJ + 3x RD.
Jedná se o výstavbu obytných objektů v lokalitě mezi komunikacemi ul. Božanovská a
Slatiňanská. Předkládaný materiál již byl projednán v KD, tento se liší pouze změnou
(zmenšením) objemového řešení navrhovaného BD o dvou sekcích. Z tohoto důvodu byl udělen
nesouhlas usnesením Rady MČ č. 59/7.15/12. Za OŽPD bylo vydáno rozhodnutí o připojení na
místní komunikaci.
Komise s předkládanou akcí v tomto stupni řízení souhlasí, v dalším stupni řízení bude prověřena
možnost přikázání směru jízdy z parkovacích ploch ústící do ul. Slatiňanské ve směru na
Božanovskou.
209. Žádost o stanovisko k investičnímu záměru – Oplocení garáží
Oplocení se vztahuje k bytovému objektu při severozápadní straně křižovatky ul. Jívanská x
Běluňská.
Žadatel v minulosti požadoval vydání rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na přilehlé
účelové komunikaci z důvodu záměru vystavět oplocení, které by bylo klasifikováno jako
překážka na veřejně přístupné PK. Po projednání s Odborem služby dopravní policie a dodání
souhlasu všech vlastníků dotčených pozemků bylo za OŽPD vydáno zmíněné rozhodnutí.
V této fázi je požadováno vyjádření k realizaci záměru oplocení.
Komise bere na vědomí.

210. Podnět p. Rýpara
P. Rýpar podotýká, že na komunikaci ul. Do Svépravic byla odstraněna DZ B20a30 „Nejvyšší
dovolená rychlost 30 km/h“ v oblasti dvojité zatáčky.
P. Krejčí reaguje, že na jednom z minulých jednání komise bylo rozhodnuto upravit danou oblast
dle názoru OŽPD, který bude odsouhlasen Odborem služby dopravní policie. Z tohoto jednání
vzešlo umístit DZ A2b „Dvojitá zatáčka první vlevo“ v obou směrech.
211. Podnět p. Píši
P. Píša zmiňuje, že spol. VYDIS bude provádět pokládku optického kabelu podél ul. Náchodská
v lokalitě Sychrov a žádá silniční správní úřad, aby jednou z podmínek rozhodnutí bylo
zanechání 1 m volné průchozí šíře pro pěší v současném 2 m širokém chodníku.
212. Podnět p. Píši
P. Píša zmiňuje, že v dubnu/květnu tohoto roku bude TSK rekonstruovat povrch autobusové
zastávky Nádraží Horní Počernice ve směru do centra, v této souvislosti bude muset být
vytipován nový prostor pro přechodné zastavování autobusů.
Komise navrhuje vyparkovat úsek Jívanská – Lipí a zde zastávku přechodně umístit.
P. Krejčí doplňuje, že tato možnost bude dne 12. 3. 2013 prokonzulotvána s
kpt. Ing. P. Hoškem z Odboru služby dopravní policie.

