
8.zasedání Komise pro Třeboradice  

8. zasedání Komise pro Třeboradice se konalo dne 29. 1. 2020  v prostorách Maximum restaurace 

Přítomní : 

Michaela Šimůnková  

Lucie Slavíková 

Marek Pohnan 

Milan Pražák 

Michaela Kubernatová 

Robert Novák 

 

Hosté : 

Petr Novák - radní 

Omluveni : 

Mgr. Jan Kočí 

       Libuše Kůrková 

 

Program zasedání :  

Informace z MČ Praha-Čakovice 

 Jednosměrný provoz v Třeboradicích – termín realizace dle generální opravy 

komunikace Schoellerova, zatím není stanoven termín, starosta oslovil vedení TSK a nyní 

čeká na odpověď. Pokud nebude stanoven termín generální opravy komunikace 

Schoellerova, bude jednosměrný provoz zrealizován nezávisle na termínu generální 

opravy komunikace Schoellerova a to do konce roku 2020.  

 Diskuse  

V rámci diskuse byl vznesen dotaz, zda byla vypracována studie, která by dokazovala, že 

zřízení jednosměrného provozu pomůže zklidnění dopravy v Třeboradicích. Zda existuje 

reálný výpočet zatížení automobilovým provozem například u MŠ, celkové průjezdnosti, 

zda se nebudou tvořit kolony ( například před křižovatkou – Slaviborské nám.-restaurace 

Maximum, při výjezdu z ulice Schoellerova směrem ke hřišti ), zda nedojde k další 

komplikaci, když se počítá se zamítnutím projektu křižovatky Za Tratí. Komise pro 

Třeboradice žádá MČ Praha-Čakovice o předložení studie vypracované odborem dopravy, 

která by měla simulovat provoz po zavedení jednosměrného provozu v Třeboradicích. Ze 

závěru této studie musí být jednoznačně zřejmé, že zavedením jednosměrného provozu 



v Třeboradicích dojde ke snížení automobilového provozu v Třeboradicích a zároveň se 

nepřesměruje doprava před MŠ Třeboradice. 

 Chodník od fotbalového hřiště směrem k železničnímu přejezdu – dokončení stavby, 

bude provedena přeložka veřejného osvětlení na okraj chodníku – Technologie hl. m. 

Prahy. 

 Křižovatka Za tratí – Správa železniční dopravní cesty původní projekt zamítla. TSK umístí 

provizorní světelnou signalizaci . 

 Cyklostezky Třeboradice-Březiněves – ve fázi přípravy, termín realizace cca 2 roky 

 Revitalizace prostoru před hřbitovem-příprava -  již vydané povolení ke kácení tůjí, práce 

na projektové dokumentaci. 

 Strom u rybníka – bude okolo esteticky obsypáno kamínky - kačírky, bude umístěn plůtek 

okolo stromu, datum realizace dle opravy chodníku. 

 Strom u DPS – komise navrhuje pokácet – jeho plody (pláňata) v létě padají na chodník, 

slétá se zde hodně včel a vos, nebezpečí uklouznutí chodce-viz. fotodokumentace 

 Cvičební prvky mezi Třeboradicemi a Miškovicemi – ulice Svěceného – chybí pouze 

jeden cvičební prvek 

 Revitalizace návsi – práce PVK budou trvat cca rok, u rybníka v Třeboradicích je plánován 

konec prací na jaře 2020. Po ukončení prací PVK  by měla začít realizace revitalizace návsi 

v Třeboradicích. Měla by probíhat ve dvou etapách současně. I. etapa dle projektu – 

okolo rybníka. II. etapa – úprava prostranství před schody na kostelní zahradu. Je navržen 

jednotný povrch chodníků okolo rybníka + prostranství před kostelem. V projektu je 

navržen česaný beton. MČ Praha-Čakovice preferuje jednu z následujících tří variant . 

a) Best Klasik ( cihla 20 X 10 cm ) 

b) Best Esmero ( imitace kamenné dlažby ) 

c) Žulová dlažba 

Financování revitalizace – dle schváleného rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2020 nebo 

z financí Magistrátu hl. m . Prahy 

 Chodník v zatáčce – Slaviborské nám. – bude obnoven chodník, který je nyní zarostlý 

plevelem a trávou. 

 Chodník v Jirsákově ulici – bude vybudován chodník po celé délce ulice Jirsákova a to 

pouze na jedné straně. Zároveň bude v ulici Jirsákova zřízena záložní autobusová 

zastávka. Chodník bude na straně – Jirsákova 14, Jirsákova 2. 

 Relaxpark Třeboradice + Finská stezka – byly vysázeny nové stromy – 21 jabloní,  5 

hrušní a 12 třešní – komise navrhuje vznést dotaz MČ Praha-Čakovice, kde přesně 

byly stromy vysázeny a zda se jedná o stromy plodící.  

E- mailový kontakt + zápisy  Komise pro Třeboradice – Komise pro Třeboradice navrhuje MČ Praha-

Čakovice přijmout jednotnou metodiku pro zápisy ze zasedání komisí a zároveň metodiku pro e-

mailové korespondence – komise………@cakovice.cz  

Odůvodnění : 



 V prosinci předsedkyně komise obdržela e-mail, na který odpověděla. Zároveň na tento e-

mail odpověděl radní pro Třeboradice. Avšak e-mail byl adresovaný Komisi pro Třeboradice 

nikoliv radnímu pro Třeboradice. 

 Vzhledem k tomu, že komise v naší MČ používají rozdílné rozdílné formáty jejich zápisů, 

Komise pro Třeboradice se domnívá, že  by bylo vhodné vytvoření jednotné šablony pro  

zápisy komisí. 

 

 

 

Zápis vyhotovila : Michaela Šimůnková 



 



 


