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Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:   2/2021 

Datum konání:   25. 3. 2021  

Předsedající:   Ing. David Forman  

Přítomní:  Pavel Herian, Ing. Miroslav Horyna, Bc. Jan Krátký, Ing. Josef Straka, Jiří Švejda 

Josef Hampl, Ing. Richard Macháč, Zbyněk Mucha, 

Nepřítomní:   -  

Omluveni:    - 

Hosté:     

Zapsal:    Ing. Dagmar Jeníková 

 

 

 

1. Vyjádření KD „bytové domy Čertousy A,B,C“  
 

Komise dopravy s návrhem zásadně nesouhlasí a nedoporučuje jej k dalšímu projednávání, popř. 

realizaci. 

Opírá se o zamítavé stanovisko Institutu plánování a rozvoje Hl. města Prahy, p. o., ze dne 23. 3. 

2015, číslo jednací 01470/15, doručeného Městské části Praha 20 dne 24. 3. 2015 a písemně uvedené 

důvody. 

Návrh mj. kapacitně výrazně převyšuje kapacitní možnosti území a nerespektuje stávající 

urbanistickou strukturu v místě. 

S ohledem na polohu lokality, obsluhu území veřejnou dopravou, navržený počet parkovacích stání a 

počet bytů / obyvatel lze předpokládat, že dopravní zátěž v území bude výrazně zvýšená. 

Záměr reprezentuje objem dopravy, s jakým platný ÚPn vzhledem k regulativům stabilizovaného 

území neuvažuje. 

Záměr je stavba, která mění krajinný ráz, chráněný dle par. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny a zasahuje do všech jeho charakteristik. 
 

 

 

2. Vyjádření k KD „ČOV a vodovodní přípojka pro RD Na Svěcence“  

 

Komise dopravy nemá připomínek. 

 

 

3. Vyjádření k KD „Na Svěcence - kNN“  

 

Komise dopravy nemá připomínek. 

 

 

4. Vyjádření KD „revitalizace Náprstkova muzea“  

 

Komise dopravy podmiňuje realizaci písemným potvrzením ze strany investora doručeným 

Komisi dopravy a MČ Praha 20 před započetím stavebních prací, že pro realizaci stavby a 

navazující obsluhy nebude v žádném případě využita nebo využívána komunikace ulice 

Cirkusová ze směru od Čertous. 

Uvedená ulice a navazující oblast je opatřena zákazovými dopravními značkami Zákaz vjezdu 

motorových vozidel z obou stran vjezdu do oblasti. 

Pro účely realizace návrhu bude bezpodmínečně využíván příjezd ze západního směru od ulice 

Ve žlíbku. 
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Vzhledem k rozsahu záměru budou veškeré využívané komunikace v katastru MČ Praha 20 

průběžně kontrolovány a uváděny do bezvadného stavu. 

Případné negativní vlivy (např. prašnost, nečistoty apod.) budou bezodkladně odstraňovány dle 

příslušných právních úprav. 

 

5. Vyjádření k KD „samoobslužné mycí boxy“  

 

Komise dopravy nemá připomínek. 

 

 

6. Vyjádření k KD „Semonická – nové kNN“  

 

Komise dopravy nemá připomínek. 

 

 

7. Vyjádření k KD „výstavba RD na parc.č. 3598“  

 

Komise dopravy nemá připomínek. 

 

 

8. Vyjádření k KD „výstavba RD Na Svěcence“ – Tomáš Chroust 

 

Komise dopravy nemá připomínek. 

 

 

9. Vyjádření k KD „výstavba RD na parc.č. 2920/1“ – Petr Lukáš 

 

Komise dopravy nemá připomínek. 

 

 

10. Vyjádření k KD „výstavba RD na parc.č. 2920/2“ – Jakub Lukáš 

 

Komise dopravy nemá připomínek. 
 

 

 

Další KD se bude konat 21. 4. 2021 od 17:00, popř. elektronickou formou. 

 

Ing. Dagmar Jeníková     Ing. David Forman 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20      RMČ Praha 20 


