
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:   1/2019 

Datum konání:  30.1.2019  

Předsedající:   Ing. David Forman 

Přítomní:   Josef Hampl, Pavel Herian, Ing. Miroslav Horyna, Bc. Jan Krátký, 

                                    Ing.  Richard Macháč, Josef Pavelka, Ing. Josef Straka, Jiří Švejda, 

                                    Eva Tůmová                                    

Nepřítomní:   - 

Omluveni:   -  

Hosté:    - 

Zapsal:    Ing. Dagmar Jeníková 

 

Vedoucí OŽPD seznámila členy KD se strategií společnosti ROPID  

 

1. Vyjádření k PD „Novostavba RD na parc.č. 2304/5 a 2304/3 v ul. Vlásenická a 

Běchorská“ – Lacina 

 

KD má výhrady k úpravě chodníku u nového vjezdu a upozorňuje na spornou funkčnost 

parkovacích míst. 

2. Vyjádření k PD „11010-068827, RVDSL1813_A_A_CMHP289-

CMHP1HR_OK“ – ELAFY ELEKTROFIRMA 

 

KD doporučuje provádět stavební práce pod komunikací protlakem a uvést poškozené povrchy 

komunikací do původního stavu. 

 

3. Vyjádření k PD „polyfunkční a rodinný dům + komunikace na parc.č. 4232/33 

v k.ú.Horní Počernice“-Ing. Richard Valenta 
 

KD se vyjádří po předložení širších vztahů v daném území.  

4. Vyjádření k PD „výstavba nebytového objektu ordinace lékařů“- AMADEUS  

KD konstatuje, že z předložené dokumentace není zcela jasné řešení příjezdu. Je 

pravděpodobné, že v daném místě budou možné jen pravé oblouky při vjezdu i výjezdu.  

KD žádá v tomto smyslu doplnění projektové dokumentaci. Dále KD doporučuje splnění 

daného počtu parkovacích míst.  

 

5. Vyjádření k PD „připojení objektů FTTS na síť TMCZ, 2. Etapa Praha 20 – 

Horní Počernice SITE 14931“ – ProTel Pro 

 

KD doporučuje provádět stavební práce pod komunikací protlakem a uvést poškozené povrchy 

komunikací do původního stavu. 
 

6. Vyjádření k PD „Obytný soubor Rozhledy Počernice na parc.č. 4091/41, 

4091/65, 4091/66, 4101/78“ – Neocity 20 s.r.o.  

KD požaduje předložit komplexní řešení celého zastavitelného území. 



 

 

7. Vyjádření k „dodatečné povolení garáže na parc.č. 1913/2 v k.ú. Horní 

Počernicev ul. Stoliňská“ – Ondřej Michálek 

 

KD bere na vědomí. 

8. Vyjádření k PD „stavba č. 3295 – TV Horní Počernice, etapa 0020 – Čertousy, 

komunikace Bártlova – opěrná zídka z palisád“ – ZAVOS s.r.o. 

 

KD bere záměr na vědomí. 

9. Vyjádření k PD „D0 510 Satalice – Běchovice, zkapacitnění“- ŘSD- K–

inženýring s.r.o. 

 

KD doporučuje vybudovat na dotčeném území Horních Počernic protihlukové stěny a 

eliminovat tak v maximální možné míře dopad negativních vlivů na toto území.  

Dále KD upozorňuje na možnou budoucí nedostatečnou kapacitu záměru. Po zkapacitnění na 

3+3 pruhy se předpokládá kapacita do cca 105tisíc vozidel za den. Dle některých studií (EIA 

D11 a  Posouzení alternativního návrhu okruhu od ČVUT, který je přílohou EIA 511) však 

bude tato kapacita při dokončení celého okruhu dle současných plánů překročena (kolem 

132tisíc vozidel za den, tj kolem 150tis vozidel za pracovní den). Nedostatečná kapacita úseku 

510 pak může způsobit značné dopravní komplikace a negativní dopady na životní prostředí na 

území HP. 

10. Vyjádření k PD „IV. ETAPA- změna č. 4-změna stavby před dokončením“- P3 

Park 

 

KD bere záměr na vědomí. 

11. Vyjádření k PD „RD v ul. U Županských na parc.č. 91/1“- Ing. Jaroslav Kovář 

 

KD upozorňuje na vybudování parkovacích míst na vlastním pozemku. 

12. Vyjádření k PD „areál DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. v ul. Poděbradská“- 

DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. 
 

KD upozorňuje na komplikovaný výjezd z areálu na tak již zatíženou komunikaci silnici II/611. 

 

 
 

 

 

Další zasedání KD bude 4. 2. 2019 

Ing. Dagmar Jeníková    Ing. David Forman 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20     RMČ Praha 20 


