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Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:   4/2021 

Datum konání:   2. 6. 2021  

Předsedající:   Ing. David Forman  

Přítomní:  Ing. Miroslav Horyna, Pavel Herian, Zbyněk Mucha, Ing. Josef Straka, Jiří 

Švejda 

Nepřítomní:   -  

Omluveni:    Bc. Jan Krátký, Ing. Richard Macháč, Josef Hampl, 

Hosté:    Eva Alexová, Mgr. Věra Bidlová 

Zapsal:    Ing. Dagmar Jeníková 

 

 

1. Vyjádření KD „zjednosměrnění ul. U Jeslí, ul. Chodovická a ul. Pavlišovská“  

 

KD souhlasí se záměrem. 
 

 

 

2. Vyjádření k KD „3 x RD včetně dvougaráží + 4 dvougaráží v ul. Na Chvalce“ – 

Rodinné domy Chvalka 

 

KD souhlasí se záměrem. 

 

 

3. Vyjádření k KD „úpravy RD č.p. 175 v ul. Náchodská“  

 

KD souhlasí se záměrem. 

 

 

4. Vyjádření KD „nová STL plynovodní přípojky DN 32 pro č.p. 1707 v ul. Khodlova“  

 

       KD nemá připomínky. 

 

 

5. Vyjádření k KD „novostavba RD na parc.č. 1038 v k.ú. horní Počernice v ul. 

Libuňská“  

 

KD souhlasí se záměrem. 

 

 

6. Vyjádření k KD „novostavba RD na parc.č. 4394/5 v k.ú. Horní Počernice v ul. 

Bratranců Veverkových“  

 

KD upozorňuje na znemožnění prostupnosti území vybudováním slepé pozemní 

komunikace určené pouze k obsluze tři RD. Doporučuje MČ řešit dopravu v širších 

vztazích celého území, tak aby bylo možné budoucí propojení okolních pozemků.  

 

Z výše uvedených důvodů žádnou z variant nedoporučuje. 
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7. Vyjádření k KD „obnova kVN v ul. Mezilesí“  

 

KD nemá připomínky. 

 

 

8. Vyjádření k KD „vjezd na pozemek parc.č. 953 v k. ú. Horní Počernice“  

 

KD upozorňuje na absenci zpevněné komunikace. Zároveň komise upozorňuje na kolizi 

s plánovanou cyklomagistrálou, která s výstavbou komunikace pro automobily nepočítá. 

Doporučuje Radě MČ vyjasnit tento rozpor. 
 

KD stále trvá na svém stanovisku ze dne 4. 3. 2021 „KD požaduje doložit kolaudační 

rozhodnutí a stávající připojení na komunikaci z nekrytých parkovacích míst.“ a ze dne  

16. 9. 2020 „KD nedoporučuje záměr“. 

 

 

9. Vyjádření k KD „CNG plnící stanice P3Park“ – IGEA 

 

Vyjádřeno komise dne 28. 4. 2021 - KD nemá připomínky. 

 

 

10. Vyjádření k KD „vjezd na pozemek parc.č. 2969 v k. ú. Horní Počernice v ul. 

Lískovická“ 

 

KD souhlasí se záměrem. 

 

 

11. Vyjádření k KD „rozšíření vjezdu parc.č. 1425 v k.ú. Horní Počernice v ul. 

Běchorská“ 

 

KD souhlasí se záměrem. 

 

 

12. Vyjádření k KD „rozšíření sítě NN pro parc.č. 2834/3 v k.ú. Horní Počernice“ 

 

KD souhlasí se záměrem. 

 

 

13. Vyjádření KD „Nedodržování dopravních pravidel na území MČ Praha 20“  

 

KD navrhuje Radě MČ Praha 20 a odpovědné Radní za dopravu MČ Praha 20 písemně 

vyzvat místní subjekty zejm. se sídlem svých provozoven v P3 Parku k dodržování 

dopravních pravidel na svém území (zejm. zákazových značek vjezdu, průjezdu a 

rychlostních limitů) a toto kontinuálně mj. ve spolupráci s občany MČ kontrolovat. 

Písemná výzva se týká i subjektů zajišťujících mj. přepravu zboží či osob, rozvážkových a 

logistických služeb (např. Rohlík, Košík, DPD, Geiss, Česká pošta, Alza atp.). 

KD žádá o písemné předložení realizace tohoto bodu. 

 

 

14. Vyjádření KD „Spolupráce s Městskou policií hl. m. Prahy s cílem zajistit dodržování 

pravidel silničního provozu na území MČ Praha 20“  

 

KD navrhuje Radě MČ Praha 20 a odpovědné Radní za dopravu MČ Praha 20 zajistit ve 

spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy důsledné pravidelné kontroly na denní bázi 
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míst, kde jsou dlouhodobě evidovány porušování dodržování pravidel silničního provozu 

na území MČ Praha 20 a to zejména v ulicích Cirkusová, Na Staré silnici a Šplechnerova – 

které jsou opatřeny dopravními značkami - zákaz vjezdu motorových vozidel a maximální 

povolená rychlost – a to zejm. v období dopravních špiček (ranní a odpolední hodiny). 

 

 

15. Vyjádření KD „Požadavek ze strany ROPID k odstranění kontejnerů“  

 

KD navrhuje Radě MČ Praha 20 a odpovědné Radní za dopravu MČ Praha 20 zajistit ve 

spolupráci s ROPID na základě požadavku ze strany ROPID odstranění kontejnerů na 

tříděný odpad pro lepší obslužnost MHD na křižovatce Stoliňská a Hartenberská (namísto 

toho přilehlý obytný dům, toto uvolněné místo využívá k parkování vozidel). 

 

 

16. Vyjádření KD „Umístění vodorovného dopravního značení na křižovatce Stoliňská a 

Hartenberská “  

 

KD navrhuje Radě MČ Praha 20 a odpovědné Radní za dopravu MČ Praha 20 zajistit na 

křižovatce Stoliňská a Hartenberská  v místě výjezdu a vjezdu MHD vodorovné dopravní 

značení na zákaz stání v případě, že kolona aut je až k ulici Náchodská (pro snadný vjezd a 

výjezd dopravní obslužnosti). 

 

 

17. Vyjádření KD „Umístění vodorovného dopravního značení na křižovatce Stoliňská a 

Hartenberská “  

 

KD navrhuje odpovědné Radní za dopravu MČ Praha 20 zajistit zpětnou vazbu Komisi 

dopravy k projednávaným bodům KD uvedených v zápisu z předchozího jednání KD a 

jejím vyjádřením na pravidelné bázi a to vždy před dalším jednáním KD v písemné formě. 

 

 

18. Vyjádření KD „Koncepce výstavby Robotnice v Horních Počernicích“ 

 

KD své vyjádření uvádí v samostatném dokumentu „Vyjádření Komise dopravy ke 

koncepci výstavby Robotnice v Horních Počernicích“ ze dne 10. 6. 2021. 

 

 

 

 

 
Další jednání KD se bude konat 23. 6. 2021 od 17:00 (nebo dle další dohody). 

 

 

 

 

 

Ing. Dagmar Jeníková     Ing. David Forman 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20      RMČ Praha 20 


