
Vážený pane starosto, 
  
děkuji za Váš dopis ze dne 7. 11. 2022 a oceňuji Váš zájem přehodnotit postup Vaší městské 
částí. Jsem přesvědčen, že hledání konkrétních řešení tíživé dopravní situace ve Vaší městské 
části bude mít mnohem příznivější dopad na život Vašich spoluobčanů. 
  
Dovoluji si reagovat na konkrétní body z Vašeho dopisu: 
  

1. maximální možná protihluková opatření na dálnici D11, D10 a SOKP 510 
  
V tom se naše zájmy zcela potkávají. Hledáme už teď v rámci projektové přípravy co 
nejvhodnější a co nejefektivnější řešení protihlukové ochrany zmíněných staveb. Konkrétní 
návrhy technických řešení s Vámi do konce ledna 2023 projednají pracovníci ŘSD. 
  

2. možnost vybudování železniční zastávky Počernice – východ  
  
Po jednání s generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou, zadává jeho organizace 
samostatnou Územně-technickou studii, která má za úkol jednak prověřit územní nároky 
pro umístění budoucí zastávky pro dvou i případně čtyřkolejnou variantu, ale především pak 
navazující infrastrukturu a její koordinaci. Důležitou vstupní informací bude záměr městské 
části vybudovat v přímé návaznosti na případnou nvou zastávku kapacitní parkoviště P+R. 
V souvislosti se zadáním této územně technické studie se s Vámi do konce listopadu sejdou 
zástupci Správy železnic, aby zkoordinovali další postup v přípravě této Územně-technické 
studie. 
  

3. propojení naší MČ Praha 20 z lokality Robotnice směrem ke kruhovému objezdu Ikea 
Černý most 

 
Po jednání s generálním ředitelem ŘSD Radkem Mátlem zadáváme základní studii 
proveditelnosti vhodného řešení s odhadem investičních nákladů. Zároveň budeme hledat 
možnosti financování stavby ze státních zdrojů mimo rozpočet městské části.  
 

4. napojení ulice Bystrá na dálnici D10  
 
Prověříme možnosti dalšího posílení kapacity stávajícího napojení lokality na D10 (ulice U 
Žlíbku) a opětovně prověříme možnosti technického řešení nového napojení D10 na ulici 
Bystrá a projednáme je s dotčenými orgány včetně Ministerstva vnitra. Návrh možností s Vámi 
pracovníci ŘSD projednají do konce ledna 2023. 
 
S pozdravem 
  
 

Mgr. Martin Kupka  

Ministr 
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