Zápis z jednání komise pro dopravu, poradního orgánu Rady
městské části Praha–Klánovice ze dne 22.05.2019
Přítomni: MUDr. Jiří Bek, Ing. Karel Horníček, Ing. Daniel Stangl
Omluveni: kpt.Karel Kubera, Ing. Slavomír Jaroš

1. Projednávané body:


Info - stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III.,1.část –
dokončení a pokračování 2. části
Vzhledem k dosud neodsouhlaseným změnám v projektové dokumentaci a
nedořešeným smluvním vztahům mezi investorem a zhotovitelem stavby neznáme
přesný termín zahájení dokončení stavebních prací 1. části 0003 etapy. Na provedení
2.části 0003 etapy bude vybrán nový zhotovitel.



Info - „Oprava klánovických komunikací 2019“ – na webu MĆ Praha-Klánovice výzva k předložení nabídky a zadání veřejné zakázky malého rozsahu - výběr nejhorších
klánovických komunikací Smidarská (úsek Slavětínská - Voňkova); Voňkova (úsek
Riegrova - Smidarská), Malá Smidarská (úsek Libřická - Smidarská), Oprava těchto
úseků proběhne v letních měsících 2019.



Info – parkoviště pokr.ul. U Trativodu, u ČOV na poz.parc.č.1105/2 a 1178/1
(Lesy ČR)
Na žádost MČ Praha-Klánovice byl před časem vydán předběžný souhlas s užíváním
části lesního pozemku parc.č.1105/2 a 1178/1 k parkování. Aby bylo možné i nadále
využívat dotčenou plochu pro jiné účely (parkování), musí být část lesního pozemku
geometricky oddělena, trvale odňata z pozemků určených k plnění funkcí lesa a
následně změněna na ostatní plochu. Proto ÚMČ Praha-Klánovice, OVDŽP zajistí
geodeta pro zaměření skutečného stavu parkoviště a vyhotovení GP. Po doložení GP,
pravomocného rozhodnutí a odnětí z PUPFL a souhlasu stavebního úřadu s dělením
pozemku, zajistí Lesní správa Mělník zápis pozemku do katastru nemovitostí. Následně
bude mezi MČ Praha-Klánovice a Lesy ČR, s.p.uzavřena nájemní smlouva.



Žádost o stanovisko k přech.úpravě DZ, ul. V Jehličině
Komise pro dopravu projednala žádost o přechodnou úpravu dopravního značení
v ulici V Jehličině. Zvláště v letních měsících neukáznění návštěvníci koupaliště aj.
parkují na všech možných místech v blízkém okolí a rovněž tak na chodníku před
poz.parc.č.1020/2 a 1020/3 a vjezdem na poz.parc. č. 1021/1 (hřiště, koupaliště)
Dochází zde k ohrožení chodců, maminek s kočárky a invalidů (komunikace a chodník
není oddělen obrubníkem). Pro zvýšení bezpečnosti tohoto úseku KD doporučuje
instalovat bílou čáru na kraji komunikace a snímatelné zábrany, které by byly instalovány
vždy na začátku letní sezóny a odinstalování po jejím skončení.

1. Různé
info ohledně oprav výtluků, děr vybraných komunikací; probíhající inst. SDZ a
plán.VDZ; návrh na vybudování kruhového objezdu u křížení komunikace
SlavětínskáxSlavětínská;
.
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2. Závěr
Omluvy neúčasti a připomínky eviduje e-mail : sugarova@praha-klanovice.cz

Anna Šugárová
Klánovice 03.06.2019
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