ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
NÁZEV AKCE,
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ

Bystrá, č. akce 999547 – studie realizovatelnosti
Pracovní porada

DATUM

31. května 2016, 13:00 hod.

MÍSTO

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1 (zasedací místnost č. 2)

ÚČASTNÍCI

viz prezenční listina

ZAZNAMENAL

M.Vachtl

PŘÍLOHY

Prezentace (v konceptu záznamu)

Na začátku pracovní porady byla uvedena prezentace (Ing. Vachtl, SUDOP PRAHA), zaměřená na
následující:


Informace o postupu prací



Důvody k návrhu mimoúrovňového křížení



Dříve zpracované varianty



Návrh nového řešení, varianty příčného uspořádání

Prezentace je přílohou záznamu.

K. Rezek (TSK):


TSK tento projekt připravuje na podnět městské části Praha 20 Horní Počernice



K realizaci jsou dva zásadní důvody
o

Urychlení dopravy a její zkapacitnění v místě napojení průmyslové zóny

o

Zvýšení bezpečnosti odstraněním úrovňového křížení se železniční tratí

Z. Hronová (TSK):


TSK zajišťuje projektovou přípravu podjezdu Bystrá



Se SŽDC je předjednána koordinace stavby Bystrá a Optimalizace tratě Lysá nad Labem –
Praha-Vysočany

M. Ječmínková (SŽDC, SSZ):


V tuto chvíli není dosud jednoznačné, kdo bude financovat realizaci tohoto projektu



Vzhledem k samostatnému procesu přípravy od stavby SŽDC je žádoucí, aby byla realizace
projektu umožněna samostatně, nezávisle na stavbě SŽDC

M. Mečl (SUDOP PRAHA):


Realizace stavby SŽDC se v tomto místě dosud předpokládá cca v letech 2021 až 2022

Z Riegrová (IPR PRAHA):


Navrhuje převedení pěší a cyklistické dopravy přes železniční trať v úrovni (přechodem /
přejezdem), převedení ostatní dopravy podjezdem
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J. Laifr (SŽDC, O13):


Nutno vyřešit odvodnění podjezdu



Řešení v podobě převedení pěší a cyklistické dopravy přes železniční trať v úrovni (ostatní
doprava podjezdem) je z pohledu SŽDC nevhodné

K. Jordán (SŽDC, OŘ Praha, SMT):


V dalším stupni projekční přípravy je nutno vyřešit vlastnické vztahy budoucí stavby a rozdělení
na stavební objekty a provozní soubory (dle správce)

M. Hovorka (Policie ČR, KŘP, OSDP):


Doporučuje do situace doplnit obalové křivky pro ověření průjezdu rozměrnějších vozidel



Nutno dořešit napojení cyklostezky v severní části ulice Bystrá



Doporučuje doplnit ostrůvek do křižovatky ul. Bystrá a ul. Jiřího ze Vtelna



Návrh rekonstrukce ul. Bystrá je nutné napojit do stávající křižovatky s ul. Náchodská, nikoliv do
návrhu s okružní křižovatkou

P. Wágner (m.č. Praha 20):


Městská část Praha 20 považuje realizaci podjezdu za velmi žádoucí bez ohledu na zvolenou
variantu



Preferuje vedení chodců vlevo (ve směru na sever) a cyklostezku vpravo (před hřbitovem),
případně chodce i cyklisty po obou stranách



Železniční přejezd by v případě realizace podjezdu měl být zrušen a trať zajištěna tak, aby
nedocházelo ke vstupu lidí do kolejiště (oplocena)

J. Harciník (IPR Praha):


Pás pro chodce a cyklisty by měl být po obou stranách komunikace



Pokud bude zrušen přejezd a chodci a cyklisté budou nuceni užívat podjezd, měl by být pro ně co
nejatraktivnější (široký, osvětlený, obložení z vhodných materiálů…)



Doporučuje zvážit i další možnosti příčného uspořádání s preferencí pěších a cyklistů



Preferuje směrové uspořádání pro pěší a cyklisty

R. Měšťan (m.č. Praha 20):


Je třeba dořešit prostor před hřbitovem (pro obyvatele městské části důležité místo, řešení
s účelovou komunikací podél hřbitovní zdi není vhodné)



Je vydáno stavební povolení na rekonstrukci ul. Bystrá v severní části



Podjezd v ul. Bystrá je veřejně prospěšnou stavbou, ale nikoliv další návaznosti (napojení areálů
apod.)



Nutno dořešit návaznost cyklostezky v severní části ulice Bystrá
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