
ZAPIS č.2l20I9

Ze společného jednání Dopravní komise a Komise výstavby městské části Praha-Přední Kopanina
dne 16.05.2019

Přítomni: ZaDK
ZaKY
Host:

- L. Satýnek, Z.HradII, Mgr. P. Vokáě, P. Salát
- Zdeněk Hradil
- ing.Pavol ondovčák

Předseda komise zahájl|jednání ve 16:15 hod. a konstatoval, Že komise je usnášeníschopná

Body k projednání:

1. Ulice Do Roklí - zatékání vod pod vozovku _ řešení potřebných oprav.
2. Vybudováni zastávek na znartení
3. Yyznačení přechodu pro chodce od altánu na ulici K Tuchoměřicům.
4. Yyznačení plné dělicí čáry v zatáěce na most směrem do Přední Kopaniny a oprava pravé

krajnice od mostu směrem Tuchoměřice
5. Ulice K Padestátníku, - zména obousměmého reŽimu ulice K Padesátníku najednosměrný

včetně výměny zrcad|azanové, popřípadě vyhřívané na styku ulic Ke Goniu a K Tuchomě-
řicům

6, osazení zrcade| v ulici k Prelátům
7. omezení parkování vozidel na křižovatce ulic K Tuchoměřicům a Do Roklí včetně umístění

dopravní značky) omezujici povolenou tonáž při vjezdu do ulice Do Roklí ( B16, B17)

Úvodem předseda komice informoval ing. ondovčáka o neformální schůzce zástupců Dopravní
komise a Komise výstavby s pí. ing. Pohludkovou, zástupkyní TSK Praha, na které byly projedná-
vány realizační moŽnosti výše uvedených zélměri včetně jejich vazbu na moŽnosti financování.
V tomto případě se konkrétně jedná o body 2-5, kde u bodu 2 ing. Pohludková upozornila na
nutnost zpevnění vozovek pod zastávkami, u bodu 4 na omezení ve vyznaěení dělicích čar na
VoZoVce šířkou vozovky 6 m.
ostatní z bodů, tedy svislé i vodorovné dopravní znaěení by z hlediska f,rnaněního i rca|izačního, by
dle jejího vyjádření neměl byt problém.

Ad l
S p. ing. ondověákem byl projednán stav v projektových a rozpočtových přípravách k této akci.
Dle informace ing. ondovčáka je zpráva o výsledku místních šetření zpracována. a to věetně
dalšího postupu' tedy provedení potřebných pruzkumových vrtů a sond v rámci nezbytného
hydrogeologického pruzkumu a stanovení finančních nákladů na provedení těchto expertních praci,
nezbytných pro rea|izaci celé akce

Zpracovatel zprávy - posudku: Dipl. Ing. Juraj Ortuta

Po dodání potřebných podkladů bude následně Mgr. Vokáčem sjednána schůzka s náměstkem
primátora HMP ing. Hlub0čkem, jejímž obsahem bude projednání finanční podpory Magistrátu hl.
m. Prahy v řešení této závažné situace.

Schůzky se účastní: Libor Satýnek zaDK, ZdeněkHradil zaKY, Mgr. Vokáč zaÚrvČ a ing.
ondovčák jako projekční poradce ÚIraČ



Ad 2+3

V rámci tohoto bodu bylo konstatováno' že budou připraveny podklady k podaní Žádosti o rca|izaci
2 zastávekflaznamení na ulici K Tuchoměřicům, bez ohledu na vy,jádření zástupkyně TSK ohledně
potřeby zesílení podloží vozovky.
Dále pak budou vypracovány podklady potřebné krea|izaci vodorovného dopravního značení _
přechod pro chodce.

Zajistíz ve spolupráci ing. ondovčák - podkladová část, Mgr. Vokáč _ administrativní úkony

Ad4

Podobně jako v bodě předchozím bylo konstatováno, Že budou připraveny podklady k podání
žádosti o rea|izaci zakreslení plné dělicí ěáry v místech, kde norma toto značení ve vztahu k šířce
vozovky dovoluje' tedy všude, kde šířka vozovky splňuje šířku 6000 mm.

Zajistí: ve spolupráci ing. ondovčák - podkladová část, Mgr. Vokáč _ administrativní úkony

Ad5

Na základě jednání s ing. Pohludkovou nic nebrání podání návrhu na změnu provozu v ulici
K Padesátníku z obousměrného na provoz jednosměrný a to ve směru od ulice K Tuchoměřicům
k ulici Ke Goniu. Je tedy nutno připravit potřebné podklady pro jednaní s kompetentními orgány.
SouběŽně s tím je třeba provést výměnu zrcad\azanové, popřípadě vyhřívané, na styku ulic Ke
Goniu a K Tuchoměřicům

Zajistíz ve spolupráci ing. ondovčák - podkladová část, Mgr. Vokáč _ administrativní úkony

Ad6

osazení zrcaďe| na ulici K Prelátům nic nebrání, je třeba opět podat odpovídající žádosti příslušným
orgánům.

Zajistíz ve spolupráci ing. ondovčák - podkladová část, Mgr. Vokáč - administrativní úkony

Ad7

V této věci byla jako konsenzuální přijato řešení zbudovat zužení vozovky instalací obrubníků
s vnitřní travnatou plochou věetně umístění svislého dopravního značeni dle rozhodnutí Policie ČR.
Je třeba v nejblřší době připravit podk|ady k rea|izaci.

Zajistíl ve spolupráci ing' ondovčák _ podkladová část, Mgr. Vokáč _ administrativní úkony

obecným termínem pro započetí kroků krea|izaci úkolů je schválení zastupitelstvem MČ Praha -
Přední Kopanina' a to formou samostatného usnesení.

Jednání ukončeno v 18:05 hod.

P. Salát
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Zapsa|: L. Satýnek


