Zápis z 19. jednání Výboru pro dopravu 14. 2. 2022, začátek 19.00, konec 21.00
Přítomní členové výboru: Lenka Hluší, Jiří Kazil, Petr Nýdrle, Michal Capko
Omluveni: Jan Wagner, Tomáš Tenzer, Marek Jukovič
Hosté: Michal Biskup, Ján Lencsés, Rudolf Dragon
Na jednání se probíraly následující body:
1.
Retardér v Bohdanečské ulici za Ctěnickým zámkem (u „dlouhé vily“)
Na jednání výboru byli na základě jejich žádosti přizváni vlastníci řadových domů za Ctěnickým zámkem.
Dlouhodobě nejsou spokojení s retardérem, který je umístěn přímo před jejich domy. S vybudováním před
několika lety nebyli dopředu seznámeni. Přejezdy vozidel způsobují otřesy a v domech jsou od těchto otřesů
značné trhliny. Vlastníci domů tak žádají o odstranění retardéru.
Dle informací pana starosty bude během dvou měsíců zahájena rekonstrukce Jilemnické ulice, která bude
pokračovat zbudováním vodovodu a kanalizace až ke Ctěnickému zámku, a poté bude rekonstruována ve
stejném rozsahu i Bohdanečská ulice. Do finálního stavu, který bude cca v říjnu letošního roku, tak bude
vyřešeno vjezdové opatření směrem od Kbel, a to buď obdobným způsobem, který byl navržen v Živanické
ulici, nebo stavebně řešeným retardérem, ale u obou variant bude návrh mimo oblast domů, aby nebyly
domy nadále znehodnocovány.
Do doby finální úpravy se úřad MČ pokusí dosáhnout demontáže stávajícího retardéru v co nejkratší době.
2.
Projektová dokumentace křižovatky Mladoboleslavská x Živanická x Bohdanečská
Výboru byla předložena opravená projektová dokumentace k připomínkám. K celkovému návrhu nemá výbor
námitek, k původní odsouhlasené PD byl doplněn cyklopruh v ulici Bohdanečské. K jednotlivým přílohám PD
budou projektantovi zaslány následující připomínky:
- Dopravní značení v příloze SU04 (Situace dopravního značení) je odlišné od značení v příloze 2.1
(Situace) – např. přikázaný směr jízdy pro NAD na Mladoboleslavské ulici; za křižovatkou směrem
k OK je v jedné příloze ponechaná značka Pozor, děti, ve druhé je označená jako rušená; v jedné
příloze je u restaurace u Černínů nechaná značka P2+IP6 a k ní přidaná druhá P2, ve druhé příloze
je značka P2+IP6 zrušená; v jedné příloze jsou bez náhrady zrušeny značky IS4, ve druhé jsou
ponechány.
- Jako poměrně zásadní pak shledáváme různé informace o zákazu vjezdu do bočních ulic z různých
směrů -> v příloze 2.1 je na hlavní ulici před křižovatkou (při pohledu od OK) umístěna dopravní
značka IP19+B17, která omezuje vjezd pouze delším vozidlům, než je uvedená mez, nicméně přímo
na vjezdu do ulic Bohdanečská a Živanická je značka B4 s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní
obsluhu“, ale tato dodatková tabulka chybí u značky IP19+B17. V příloze 2.1 je místo značky
IP19+B17 značka C2a včetně dodatkových, ale např. od Kbel před křižovatkou také chybí dodatková
tabulka „Mimo dopravní obsluhu“.
3.
Požadavek na vyhrazená stání pro ordinace lékařů
Na podatelnu úřadu MČ byla doručena žádost o vyhrazená stání pro potřeby stomatologie. Vzhledem ke
spravedlivým podmínkám výbor doporučuje nabídnout každé ordinaci jedno místo na parkovišti pod
zdravotním střediskem, a to za cenových podmínek srovnatelných s dalšími vyhrazenými stáními ve Vinoři.
Zbylá stání by byla nabídnuta nájemníkům bytů nad střediskem.
4.
-

-

-

Další informace výboru
v současné době probíhají jednání s firmou, která se zabývá zapuštěnými kontejnery na tříděný
odpad; kontejnery by byly z plochy pod Normou přemístěny o několik metrů dále směrem do ulice U
Bakaláře (na křižovatku s odbočkou k rybníkům); uvolněný prostor po tříděných odpadech by tak
mohl být přebudován na několik dalších parkovacích stání;
výbor doporučuje zadat studii úpravy křižovatky před úřadem, která by prověřila možnost
bezpečného přechodu;
připravuje se projektová dokumentace doplnění chodníku v Mikulovické ulici před firmou Carl-Stahl a
rozšíření chodníku přímo u fary tak, aby nemusely děti chodit do školy a školky po parkovišti;
vzhledem k četným poškozením dopravního značení ostrůvku na Mladoboleslavské ulici u cyklostezky
bude na místo dočasně umístěn radar a poté budou vyhodnocené výsledky, které předáme na TSK
s žádostí o úpravu místa;
projektová dokumentace na opravu povrchu chodníku u Mariapoli je téměř dokončená a v příštích
týdnech proběhne výběrové řízení na realizaci stavby;
bude dokončen posun označníku u úřadu MČ;
MČ plánuje výměnu dopravních zrcadel.

