Zápis z 18. jednání Výboru pro dopravu 26. 10. 2021, začátek 19.00, konec 21.00
Přítomní členové výboru: Lenka Hluší, Jiří Kazil, Petr Nýdrle, Jan Wagner (vzdálené připojení), Marek Jukovič
(usnášeníschopni)
Omluveni: Martin Mach, Tomáš Tenzer
Hosté: Michal Biskup, občané z ulic Čeperská, Uherská
Na jednání se probíraly následující body:
1.
Dopravní opatření na sídlišti Čeperská – Uherská
Na základě četných stížností na chybně zaparkovaná vozidla v ulicích Čeperská a Uherská, a také kvůli
častým problémům při průjezdu popelářských vozidel a vozidel IZS nechala MČ zpracovat návrh dopravních
opatření, který by měl zajistit bezpečný průjezd a současně vyznačit maximální možný počet legálních
parkovacích stání, neboť nyní je stání v obytné zóně nelegální. Touto úpravou dojde k vyznačení cca 50
stání.
Na jednání výboru se dostavili zástupci z domů č.p. 618 a č.p. 624. Vlastníci z domu č.p. 618 by měli zájem
vybudovat soukromé parkoviště před jejich domem. MČ přislíbila plnou podporu a spolupráci při schvalování
záměru. Předáme kontakt na projektanta dopravních opatření. Děkujeme za účast a konstruktivní
připomínky.
Již cca rok se řeší směna pozemků s panem Strašilem, který vlastní pozemek parc. č. 270. Pokud se tato
směna podaří, na tomto místě by bylo možné také zbudovat několik parkovacích stání. Další možností je
oslovit vlastníky pozemku parc. č. 1582/32, zda by pozemek či jeho část odprodali, ať už do správy MČ nebo
do vlastnictví SVJ domu č.p. 621.
Poslední vytipované místo jsou pozemky parc. č. 293/1 a 1582/1 (mezi domy č.p. 399 a 614), které jsou ve
svěřené správě městské části. Doporučujeme zadat studii, která by vyhodnotila možný počet nových
parkovacích stání.
Do doby vyřešení výše jmenovaných věcí schválil výbor všemi přítomnými členy předložený návrh dopravních
opatření, na základě kterého bude požádáno u oddělení dopravy MČ Kbely o stanovení místní úpravy
provozu.

2.
Projektová dokumentace okružní křižovatky Mladoboleslavská – Chaltická
Projektant OK přeložil koncept projektové dokumentace okružní křižovatky, která byla již dříve konzultována
a výbor potvrzuje splnění zapracování připomínek. K projektové dokumentaci doporučujeme vydat souhlasné
stanovisko bez dalších připomínek.
3.

Informace o dalších projektech:
-

projektová dokumentace opatření na vjezdu do intravilánu obce – ulice Živanická – byla zpracována,
odsouhlasena Policií ČR a byla předložena na oddělení dopravy MČ Kbely
světelná křižovatka u Černínů – na příštím jednání výboru by měla být k dispozici hotová projektová
dokumentace ke schválení
zákaz tranzitní kamionové dopravy – upravená dokumentace byla předložena na Policii ČR a čeká se
na schválení
byly vypsány dvě zakázky na části cyklostezky A50 Satalice – Vinoř a Vinoř – Miškovice
TSK provedla opravu říms a zábradlí na propustku v ulici Rosické, bohužel bez opravy nosné
konstrukce
bude zpracována projektová dokumentace opravy povrchu chodníku mezi Mariapoli a
Mladoboleslavskou ulicí

