
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:   5/2017 

Datum konání:  21.6.2017  

Předsedající:   Ing. Pavel Rittenauer 

Přítomní:   Mgr. Jiří Boldyš, Ing. Vilém Čáp, Jan Kotouč,  

                                   Ing. Petr Křemen Ph.D, Bc. Richard Macháč, RNDr. Petr Uzel 

Nepřítomní:   - 

Omluveni:    

Hosté:    - 

Zapsal:   Ing. Dagmar Jeníková 

 

1. Zásady dopravní politiky 

KD doporučuje Radě MČP20: 

1) v dokumentu akcentovat soulad Dopravní politiky s potřebami obyvatel stávající zástavby. 

2) v Globálních cílech: 

a. v bodě 3 doplnit o větu – prostředky udržitelné mobility  

b. v bodě 7. Zaměnit větu za: Snížení negativních dopadů dopravy na životní 

prostředí Horních Počernic 

3) v zklidnění dopravy na ulici Náchodská, doplnit Opatření (odrážka 7) o např. tichý asfalt 

4) v Severovýchodním komunikačním spojením – ulice K Zelenči – Bártlova: 

a.  ve Zdůvodnění zaměnit text (odrážka 2) za: MČP 20 podporuje podání podnětu 

na změnu platného ÚP, z toho důvodu, aby nedošlo ke snížení kvality života 

stávajících obyvatel žijících v dané lokalitě (viz příloha). Zároveň je vhodné to 

řešit i v Metropolitním plánu. 

b. v Opatření doplnit o odrážku – vzhledem k rozvoji území této oblasti zvážit 

alternativní trasu této komunikace, aby nebyla zhoršena kvalita života stávajících 

obyvatel. 

 

2. Metropolitní plán 

KD doporučuje RMČ Praha 20 v bodě: 

2.  změnit text: Lokalita má potenciál pro nový rozvoj cyklodopravy severozápadním směrem. 

(viz. návaznost na bod 13). 

9. řešit trasu této komunikace mimo stávající cyklostezku. 

14. a 35.: 

 propojení Robotnice s ul. Hartenberskou z požadavků zcela vypustit a trvat na vybudování 

parku na obecních pozemcích v lokalitě Robotnice, 

 stavbu 910-610/16 zprůchodnit od okružní křižovatky Ikea až k ul. Božanovská, včetně 

podjezdu pod D0, 



 jakoukoli možnou výstavbu v lokalitě Robotnice podmínit prvotním vybudováním 

komunikace 910-610/16 v plném rozsahu, 

 v případě realizace stavby 910-610/16 počítat s realizací cyklostezky viz. cyklokoncepce MČ 

Praha 20. 

13. doplnit o text: V oblasti se předpokládá realizace severovýchodní cyklomagistrály. 

Navrhovaná komunikace může být alternativou pro přemostění D0. 

21.doplnit text o doporučení uvedená v bodě 1.4 tohoto zápisu 

3. Vyjádření k PD novostavby RD v ul. Koutská 1433/1 – PSK TUZAR 

 

KD bere záměr na vědomí a nemá připomínek. 

 

 

4. Vyjádření novostavby autodílny v ul. Chvalkovická parc.č. 1605/3 – Petr Bačák 

KD bere záměr na vědomí a nemá připomínek. 

 

5. Vyjádření k IV. etapě – změna č. 2 – P3 Prague Horní Počernice  

KD doporučuje Radě MČP20 podmínit další rozvoj tohoto území výstavbou MÚK Bystrá x D10.  

KD konstatuje, že podle předložené PD záměr znamená značné navýšení automobilové zejména 

nákladní dopravy a zvýšení požadavku na MHD. Zároveň doporučuje aby bla zachována rezerva pro 

výstavbu komunikačního propojení  ulice U tabulky x Ocelkova. Dále doporučuje, aby v rámci záměru 

se řešila i bezmotorová doprava. 

 

6. Vyjádření k zastavovacímu záměru – Horní Počernice parc. č. 4232/7 

KD konstatuje, že realizací záměru je  podmíněna výstavbou nových komunikací v tomto území. Je 

třeba vytvořit podmínky pro obsluhu území MHD (např. obratiště autobusu).  

KD doporučuje realizovat až po výstavbě MÚK Beranka.  

KD doporučuje zvážit rozsah a počet slepých komunikacích.  

7. Vyjádření ke studii záměru – revitalizace bytových domů v ul. U Věže č.p. 1928, 

1929, 2010, 2011 

KD doporučuje Radě MČP20 trvat na dodržení počtu parkovacích stání podle platných pražských 

předpisů. 

 

Ing. Dagmar Jeníková    Ing. Pavel Rittenauer 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20     RMČ Praha 20 


