
Zápis z 13. jednání Výboru pro dopravu 8. 9. 2020, začátek 19.00, konec 21.15 
Přítomní členové výboru: Lenka Hluší, Jiří Kazil, Petr Nýdrle, Tomáš Tenzer, Jan Wagner (usnášeníschopni) 
Omluveni: Martin Mach, Marek Jukovič 
Hosté: Michal Biskup 
 
Na jednání se probíraly následující body: 
1. Stav dříve probíraných akcí: 

• cyklostezka Vinoř – Satalice – zahájení stavby plánováno na konec září 2020 
• cyklostezka Vinoř – Kbely (pouze části mimo golf) – zahájení stavby plánováno na začátek 

roku 2021 
• přechod Uherská – stavební povolení, realizace závislá na financích 
• chodník směrem na Podolanku – stavební povolení, realizace závislá na financích 
• parkování pedagogů u staré školy – dohodnuto v Zámeckém dvoře 
• parkování na sídlištích – projekt v přípravě 
• přechod Bohdanečská u Brozánské – projekt v přípravě 
• řešení chodníku podél Rosické – projekt v přípravě 
• krátkodobé parkování v Mikulovické – projekt v přípravě 
• zklidnění dopravy (zákaz tranzitní kamionové dopravy) – projekt v přípravě 
• změna režimu parkování před úřadem – projekt v přípravě 
• další projekty budou dle finanční situace, a to prioritně přechody u fotbalového hřiště a u 

ulice Ke Mlýnku 
• chodník k zastávce Rousínovské je za dnešní majetkové situace nerealizovatelný, pokud se 

podaří ukončit magistrátu hl. m. Prahy smlouvu s golfem, byl by chodník po levé straně 
směrem do Ctěnic 

2. Projekt Via Sancta (viz zápis z 12. jednání výboru pro dopravu) – ROPID zamítl zastávku autobusu 
na Mladoboleslavské ulici v jejich původně navržené poloze, kterou rozporoval i výbor. ROPID 
navrhnul dvě zastávky v jízdním pruhu v rámci místních komunikací přímo v sídlišti, proti přípravě na 
takové zastávky nemá výbor námitek, ale nadále požadujeme zastávku na Mladoboleslavské, a to co 
nejblíže budoucí křižovatce s obchvatovou komunikací tak, aby mohla zastávka obsloužit kromě 
sídliště i plánovaný zimní stadion. Toto bude opětovně projednáno s ROPIDem za účasti MČ Vinoř a 
MČ Kbely. 

3. Projekt Zámecký dvůr – developer jedná s MČ o uzavření smlouvy o spolupráci, jejíž přílohou bude 
dopravní řešení křižovatky Mladoboleslavská x Živanická x Bohdanečská. Takové řešení zatím existuje 
pouze ve formě studie, která není projednaná, projednání se plánuje během září 2020, ve smlouvě 
tedy bude uvedeno, že příloha dopravního řešení je předběžná a nezávazná a bude upřesněna dle 
následujících jednání s MČ. 

4. Parkování u obchodů na Mladoboleslavské – vzhledem k časté poptávce na snadné parkování u 
obchodů byl navržen systém parkovacího kotouče stejně jako u Normy. Ve směru do centra bude 
parkování na 30 minut, ve směru z centra na 3 h. Pro potřebu dlouhodobějšího parkování zůstane 
prozatím parkoviště u hřbitova. 

5. Projekt Canaba – výbor požaduje vyřešit návaznosti pro pěší v rozsahu od napojení na stávající 
autobusovou zastávku Vinořský zámek po pozemek u pana Chytila. Chodník by měl být umístěn ve 
výškové úrovni shodné s komunikací a měl by vést podél ní, stejně jako to měl v podmínkách 
stavebního povolení pan Chytil. Zvolené řešení s výjezdem a vjezdem na Mladoboleslavskou není 
vzhledem k rozhledovým poměrům ideální. Výbor navrhuje prověřit možnost jednosměrného vjezdu 
z ulice Mladoboleslavské a výjezdu směrem na ulici Semtínskou.  

6. Projekt kluziště a venkovní restaurace za Dlabačovem – navržené parkování u ulice Mladoboleslavské 
výbor schvaluje. Průjezd pro zásobování ulicí Na Rampách je nepřijatelný. Výbor navrhuje maximální 
posun k ochrannému pásmu dálničního sjezdu a zásobování také z ulice Mladoboleslavské, případně 
po dohodě s majitelem Retail Parku Vinoř využít jejich zásobovací rampu za obchody, neboť mezi 
rampou a domy je protihluková stěna.  

7. Odbočení k Retail Parku Vinoř – v posledních týdnech se zde stalo několik dopravních nehod, tím se 
zvyšuje poptávka po řešení situace. Předchozí majitel Billy nechal zpracovat projekt levého 
odbočovacího pruhu směrem od Vinoře, který by situaci mohl pomoci. Bohužel má Billa již dalšího 
majitele a od projektu tak sešlo. Výbor navrhuje prověřit, zda by nebyla možnost projekt obnovit a 
pokusit se ho zrealizovat.  

8. Diskutovalo se o případné opravě chodníku mezi Mariapoli a Mladoboleslavskou ulicí. Nyní se plánuje 
směna některých pozemků mezi církví z MČ, která by znamenala možnost využití zahrady Mariapoli 
pro Vinoř, oprava tedy bude provedena až po dořešení těchto majetkoprávních vztahů. 

Pozn.: Všechna usnesení byla schválena všemi přítomnými členy. 


