Zápis z 21. jednání Výboru pro dopravu 14. 6. 2022, začátek 18.30, konec 22.00
Přítomní členové výboru: Lenka Hluší, Jiří Kazil, Petr Nýdrle, Jan Wagner, Marek Jukovič, Michal Capko
(usnášeníschopni)
Omluveni: Tomáš Tenzer
Hosté: Petra Ludvíková, Michal Biskup, členové dalších výborů zastupitelstva
Na jednání se probíraly následující body:
1. Strategický plán – paní Ludvíková představila výsledky veškerých jednání za poslední rok a návrh
strategického plánu k připomínkám. Tento návrh dostaly výbory předem, část připomínek tedy již byla
zapracována. Za výbor pro dopravu další připomínky nejsou a plán byl doporučen ke schválení.
2. Informace předsedkyně výboru:
- zákaz tranzitu kamionové dopravy přes Vinoř – 9. 5. byl vyvěšen návrh opatření, který by měl být po
30 dnech schválen, k dnešnímu dni zatím nemáme informaci o aktuálním stavu;
- 8. 6. bylo vydáno společné povolení okružní křižovatky Mladoboleslavská x Chaltická, které by mělo
do konce června nabýt právní moci, TSK však v letošním roce nebude mít finance na realizaci;
- požádali jsme Policii ČR o častější kontroly nákladní dopravy v ulici Rosické.
3. Křižovatka NN321 x K Radonicům – vzhledem k několika těžkým nehodám v poslední době výbor
navrhuje změnit dopravní značení, a to v jedné ze dvou variant:
- ponechat stávající hlavní a vedlejší komunikaci a zvýraznit dopravní značení (reflexní značky,
vodorovné dopravní značení);
- změnit komunikaci NN321 na hlavní komunikaci.
Návrhy budou projednány s policií a odborem dopravy MČ Praha-Kbely.
4. Cyklostezka Via Sancta – výboru byla předložena ověřovací studie cyklostezky v úsecích Kbely – Jenštejn.
Výbor nemá k projektové dokumentaci námitek, v úseku Vinoře bychom preferovali severnější variantu.
5. Žádost o vyhrazené parkoviště pro domy č.p. 249-250 – na žádost obyvatel domu č.p. 249 bylo úřadem
MČ zjišťováno, kdo by měl zájem o placené vyhrazené stání pouze pro tyto domy, a to na parkovišti se
šikmým stáním naproti vjezdu do Klenovské ulice. Z 34 bytů se vyjádřilo kladně pouze 7. Vzhledem k tomu,
že v ulici Brozánské jsou stále volná parkovací stání k pronájmu, výbor nedoporučuje žádost o další
vyhrazené stání schválit.

