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13. zasedání Komise pro Třeboradice  

13. zasedání Komise pro Třeboradice se konalo dne 7.10. 2021 od 18 hodin v Loveckém salonku 

čakovického zámku. 

Přítomní : 

Michaela Šimůnková 

Lucie Slavíková 

Libuše Kurková 

Milan Pražák 

Robert Novák 

Omluveni : 

Marek Pohnan 

Michaela Kubernatová 

Host : 

Jiří Vintiška - starosta 

 

 

S programem zasedání byli všichni členové komise předem seznámeni elektronickou cestou. 

 

Představení projektu revitalizace křižovatky Za Tratí x Schoellerova viz. plán v příloze – 

projekt řeší větší bezpečnost této křižovatky vzhledem k velkému množství dopravních nehod 

na této křižovatce. Jedná se o pražskou akci ve spolupráci s Besipem .Tento projekt řešila TSK 

s některými organizacemi zejména se Správou železnic. Jedná se o dočasnou stavbu 

vzhledem k plánovanému okruhu. Policie ČR vyjádřila zamítavý postoj k možnosti kruhového 

objezdu z důvodu vyklízecích časů ze železničního přejezdu. Z důvodu dodávek stavebního 

materiálu se původní termín realizace z října / listopadu 2021 odsouvá na rok 2022.  

 

Základní popis :   

 Přednosti v jízdě v projektu zůstávají stejné, tak jak jsou v současné době. 

  Ve směru z Třeboradic na Hovorčovice jsou naprojektovány vlastně dva pruhy, a 

to rovně a odbočující doleva k teplárně – podmínka Policie ČR – z důvodu 

rychlých vyklízecích časů ze železničního přejezdu, v tomto místě se vozovka 

rozšiřuje. 
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 Jsou zde zakomponovány zpomalující prvky. Z centra-od teplárny pojedou řidiči  

do kolmého směru, a následně  budou dávat přednost. 

 Řidiči jedoucí z Hovorčovic vjedou do bypassu a budou dávat přednost řidičům 

jedoucím z Třeboradic. 

 V projektu jsou naplánovány mírně vyvýšené ostrůvky-podmínka Policie ČR kvůli 

dobrým rozhledovým poměrům. V projektu je navržen povrch ostrůvků z litého 

asfaltu. 

 

Návrh komise parciální ostrůvky – na středové ostrůvky zvolit jiných povrch, a to místo 

litého asfaltu navrhuje nahradit nízkými bezúdržbovými sukulenty nebo kačírky nebo 

zámkovou dlažbou. 

 

2.  Představení plánu revitalizace centra Třeboradic viz. plán v příloze– cílem je zvýšit 

bezpečnost v centru Třeboradic – zpomalení řidičů, vyřešení nebezpečného přechodu 

před MŠ, úpravou zeleně vrátit centru Třeboradic typický venkovský ráz . Předpokládaný 

termín realizace je v roce 2023. 

 Jako zpomalující prvek je navržena sdílená zóna, která je označena v plánu 

barvou tmavě růžovou. Jedná se o vyvýšení vozovky a povrch je zvolen asfaltový.  

Jiný povrch není možný z hlukových důvodů. Na sdílené zóně  je oddělen pochozí  

prostor od pojezdového sloupky. Dalším zpomalujícími prvky jsou: narovnání 

křižovatek do tvaru T, stranová úprava křižovatek , zúžení  vozovky. 

 Nevyhovující a nebezpečný přechod před školkou bude nahrazen dvěma 

přechody. 

 Dojde i ke zlepšení poměru zeleně k pochozím plochám a jsou zde navrženy i 

změny tak, aby se centru Třeboradic navrátil jejich typický návesní charakter. 

Bude tímto směrem upraven veškerý veřejný prostor, takže například u kostela 

vznikne upravený prostor z vhodného materiálu například z kamenné dlažby, 

který bude vhodný pro pořádání akcí. Před kostelní zdí za současnou 

autobusovou zastávkou bude vybudována ozdobná nízká zídka. 

 Autobusy – autobusová linka 166 bude mít konečnou na čakovickém sídlišti, 

autobusová linka 110 bude zajíždět mezi hřbitovy, pro autobusovou linku 351 

není potřebné mít zajištěno odstavné místo. Autobusová linka 158 bude jediná, 

která bude mít v centru Třeboradic konečnou, ale plánuje se točna.  

 Autobusové zastávky – dojde k posunu autobusových zastávek, které jsou 

naprojektovány tak, aby svými parametry vyhovovaly i kloubovým autobusům – 

záložní v době objízdných tras. 

Vzhledem k tomu, že tento projekt řeší zvýšení bezpečnosti v centru Třeboradic, řeší 

nebezpečný přechod před MŠ, zpomalení projíždějících řidičů hlavně před školkou, 

což tíží Třeboradice a komise tyto problémy řeší již několik let, Komise pro 

Třeboradice tento projekt jednomyslně podporuje.  
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3. Diskuse :  

 

 Plánovaná zeleň na návsi 

 Chodníky v Třeboradicích 

 Tryskovická – zachování točny – problém s parkováním u DPS 

 Navržení nových kontejnerových míst v Třeboradicích – předsedkyně pošle výzvu 

všem členům komise. 

 

 

Zápis provedla: Michaela Šimůnková 

Členové komise souhlasili se zápisem elektronickou cestou 

 

 

2 přílohy: situace křižovatky Za Tratí x Schoellerova, situace revitalizace centra Třeboradic 
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Křižovatka Za Tratí x Schoellerova - situace
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Centrum Třeboradic – revitalizace-situace

 


