Zápis ze 4. jednání
VÝROBNÍHO VÝBORU
„PROJEKTY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI“
konaného dne 01. října 2019
Přítomni:

Ing. Jiří Vintiška – MČ Praha-Čakovice, starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., MČ Praha-Čakovice, 1. zástupce starosty
Ing. Ludmila Průdková – MHMP, oddělení technické vybavenosti
Mgr. Jan Kočí – zastupitel MČ Praha-Čakovice
Miroslav Strašil – MČ Praha 18, vedoucí oddělení dopravy
Petr Bartejs – TSK
Petr Coufal – PRO-CONSULT

Zapisovatelka: Hana Laušová

PROJEDNANÉ BODY
1. Zkapacitnění komunikací a uzlových bodů
1.1. Kostelecká x Tupolevova – na MHMP probíhají personální změny, další stupeň projektové
činnosti zatím není. Na komunikaci Kostelecká existuje studie, která končí několik metrů
před kruhovým objezdem. Vedení MČ Praha-Čakovice přislíbeno pomoc – jednání
s vedením OTV a TSK.
1.2. Kostelecká x Za Tratí – na tuto akci je vydáno stavební povolení + DIO (z roku 2012),
Ing. Průdková zjistí v jakém stavu je tato investiční akce, MHMP zadá aktualizaci.
Problémem této komunikace – kanalizace, odvodnění. Jedním z vlastníků pozemků podél
komunikace Kostelecká je společnost Radio Haná – tento pozemek je pro realizaci
rekonstrukce důležitý, zvážit možnost odkupu. Na část od železničního přejezdu
po křižovatku K Vatikánu je vydáno stavební povolení.
2. Rekonstrukce komunikací Třeboradice
2.1. Údržbové práce na komunikaci Schoellerova jsou hotové, na komunikaci Bělomlýnská
budou hotové do 04. října 2019.
2.2. Plánuje se rekonstrukce křižovatky Schoellerova x Za Tratí – ještě letos se zažádá o stavební
povolení.
2.3. Komunikace Schoellerova má rizikové úseky – nutno udělat sondy.
2.4. Komunikace Jirsákova – je vydáno stavební povolení, na jaře 2020 by se mohlo začít dělat.
2.5. Rekonstrukce v Třeboradicích – byly připraveny nějaké etapy – je nutné vypsat výběrová
řízení (personální změny na MHMP akce zpomalují).
2.6. Chodník Schoellerova od železničního přejezdu po fotbalové hřiště – je vybrán hotovitel,
je nutné mít vyjádření Dopravního podniku a TSK – poté doložit i s DIO na stavební úřad
ÚMČ Praha 18.
2.7. Fotbalové hřiště Třeboradice – chtějí povolení na 2 vjezdy
2.8. Třeboradice – rozetapizovat velké celky na menší, za cca 6-8mil. Kč.

3. Rekonstrukce komunikace Miškovice
3.1. Naplánováno, že by se udělala jenom část, projektant by udělal DVZ, udělat zakázku
malého rozsahu.
3.2. Ke Zlatému kopci – zdržení z důvodu negativních stanovisek Povodí Labe, nechal se udělat
průzkum dešťové kanalizace – možnost nechat to vyspravit rukávem, kdy nebude potřeba
povolení od Povodí Labe
4. Rekonstrukce komunikací Čakovice
4.1. Komunikace Otavská – akce z roku 2015, již jde do finále, zbývá dořešit veřejné osvětlení,
proběhne jednání v pátek 04.10.2019 s panem Benešem.
Možnost urychlení projektů/akcí - delimitovat peníze z MHMP na MČ Praha-Čakovice.
Na MHMP, investiční odbor bude zaslána žádost o sdělení, jaké investiční akce v MČ Praha-Čakovice
jsou připravené k realizaci na rok 2020.

