
7.zasedání Komise pro Třeboradice  

7. zasedání Komise pro Třeboradice se konalo dne 6.12.. 2019 v prostorách Čakovického zámku-

Schoellerův sál 

Přítomní : 

Michaela Šimůnková  

Milan Pražák 

Michaela Kubernatová 

Robert Novák 

Mgr. Jan Kočí 

Hosté : 

Ing. Jiří Vintiška – starosta 

Omluveni : 

Lucie Slavíková 

Marek Pohnan 

Nepřítomni : 

Libuše Kůrková 

 

Program zasedání :  

Představení projektu zřízení jednosměrek na páteřních komunikacích Třeboradic – Schoellerova a 

Bělomlýnská 

Úvod 

Návrh předsedkyně 

Vzhledem k tomu, že zasedání Komise pro Třeboradice bylo svoláno týden před datem konání a 

někteří členové komise se nemohli zúčastnit a na programu zasedání bude projednáván projekt 

jednosměrného provozu páteřních komunikací v Třeboradicích, který výraznou měrou zasáhne 

do života obyvatel Třeboradic, požádala předsedkyně komise pro Třeboradice o možnost, aby dle 

zápisu a  poskytnutých materiálů,  měli možnost se vyjádřit  i nepřítomní členové. Všichni členové 

komise by se vyjádřili elektronickou cestou. Toto zasedání komise by se považovalo pouze za 

informativní bez přijatého usnesení. O návrhu předsedkyně komise nebylo hlasováno, vzhledem 

k názoru některých členů komise, že pokud nepřítomní členové nejsou přítomni prezentaci 

s výkladem, nemohou se vyjadřovat k projektu jednosměrného provozu v Třeboradicích. 



 

Člen Komise pro Třeboradice a zároveň člen Výrobního výboru Mgr. Jan Kočí odprezentoval a 

zároveň představil projekt nového jednosměrného provozu páteřních komunikací Schoellerova a 

Bělomlýnská 

Prezentace : 

Projekt byl i konzultován s odborníky přes dopravu a na příslušných institucích 

Jednosměrky zúží přechodovou vzdálenost a vznikne nový přechod u DPS 

Termín realizace – jaro 2020 dle klimatických podmínek 

Dle názoru oslovených institucí a některých zástupců MČ Praha-Čakovice se tímto projektem 

zklidní a zbezpeční centrum Třeboradic a za tímto účelem bude realizován tento projekt.  

V rámci prezentace byli seznámeni členové komise s fungujícím jednosměrným provozem 

v Kyjích, v Uhříněvsi, v Byšici 

 

V souvislosti s projektem vznikne následující : 

Přechody : 

Tři nové přechody pro chodce a to dva na komunikaci Schoellerova blízko komunikace Tryskovická a  

blízko křižovatky Schoellerova/Koubova/Králova a jeden na komunikaci Bělomlýnská u komunikace 

Čápova 

Nová měřící a odstavná místa pro Policii ČR 

Nová měřící místa pro Policii ČR – jedno vznikne u MŠ na Slaviborském nám., odstavné místo bude na 

komunikaci Bělomlýnská blízko ulice Koubova –část zeleného pásu  pro tyto účely bude zrušena a 

vydlážděna 

Druhé nové měřící místo a odstavné místo pro Policii ČR vznikne na komunikaci Schoellerova směrem 

z Čakovic 

 

Jednosměrné provozy : 

1. Jednosměrný provoz ulice Schoellerova 

 

 Jednosměrný provoz na ulici Schoellerova bude ze směru od Čakovic k rybníku . 

Jednosměrná komunikace započne pod křižovatkou Králova/Schoellerova/Koubova 

nad Prexim-Megapex. 

 Na komunikaci Schoellerova před č.p. 95, 97 naproti rybníku před vjezdem do ulice 

Tryskovická vznikne 13 až 14 parkovacích míst. Zároveň zde bude umístěno 7 

betonových květináčů jako mantinely. 



 Naproti výjezdu z komunikace Pšovanská v zatáčce na komunikaci Schoellerova č.p. 

56,58,60 bude namalováno šrafování, po kterém budou moci chodit chodci a 

opatřeno balisety. Navrhovaný chodník byl Policií ČR zamítnut 

 Z komunikace u rybníku – Slaviborské nám. č.p. 5,6,7 vznikne pěší zona 

 Jednosměrný provoz komunikace Schoellerova končí na křižovatce 

Schoellerova/Slaviborské nám. naproti restauraci Maximum 

 Přednost v jízdě se na křižovatce nemění 

 

 

2. Jednosměrný provoz komunikace Bělomlýnská 

 

 Jednosměrný provoz na komunikaci Bělomlýnská bude od směru Slaviborské nám. 

 ( Hovorčovic ) směrem do Čakovic 

 Začátek jednosměrky bude za křižovatkou Bělomlýnská/Svěceného 

 Jednosměrný provoz na komunikaci Bělomlýnská bude končit za autobusovou 

zastávkou na křižovatce Bělomlýnská/U Hřbitovů 

 Komunikace Jirsákova ( mezi Schoellerova a Bělomlýnská ) a Koubova budou 

opatřeny dopravními značkami Zákaz vjezdu s doplňkovou tabulí Rezidentům vjezd 

povolen. 

 Cyklostezka obousměrná 

 

Diskuse : 

  

V rámci diskuse se projednávalo následující : 

 

Zda se nezvýší provoz u MŠ – Slaviborské nám., jelikož komunikaci kolem MŠ budou využívat 

řidiči, kteří běžně tuto komunikaci nevyužívali a mohli směrem do Čakovic využívat i 

komunikaci Schoellerova  

 Na komunikaci u MŠ – Slaviborské nám. je nebezpečný přechod, neodpovídající předpisům 

Zda se nezvýší provoz v jednosměrných komunikacích, když nyní se provoz automobilů 

rozdělil do dvou obousměrných komunikací a v budoucnu budou všichni navigováni 

jednosměrným provozem 

Zda by nebylo rozumné uskutečnit projekt po plánované generální rekonstrukci komunikace 

Schoellerova, jelikož v době rekonstrukce budou pravděpodobně autobusy 136 využívat 

k objížďce centrum Třeboradic, po rekonstrukci křižovatky Za tratí 

Zda se nezvýší výrazně automobilový provoz na komunikaci U Hřbitovů a v případě zvýšení 

zda komunikace U Hřbitovů to zvládne, když je zde plánovaná revitalizace a  v rámci 

revitalizace bude zrušeno parkoviště před hřbitovem,místo pro kontejnery na tříděný odpad 

a vše bude přemístěno na komunikaci U Hřbitovů. Následně zde bude zřízen nový přechod 

pro chodce mezi hřbitovy.  

Zda nebude jednosměrný provoz zvýšenou měrou zatěžovat některé rezidenty Třeboradic, 

kteří se budou složitěji dostávat domů 

Zda v případě potřeby vlastní MČ Praha-Čakovice techniku k přestěhování betonových 

květináčů na komunikaci Schoellerova 



Od projektu zjednosměrkování se očekává dle informací  Mgr. Jana Kočího a pana starosty 

následující : 

 

Snížení automobilové dopravy na komunikaci Schoellerova a Bělomlýnská 

 

Zvýšení bezpečnosti  

Snížení rychlosti projíždějících automobilů zejména v zatáčce u rybníka na komunikaci 

Schoellerova 

Vznik tří nových přechodů pro chodce 

Bezpečnější pohyb obyvatel domů v zatáčce za rybníkem na komunikaci Schoellerova 

Vznik parkovacích míst na komunikaci Schoellerova 

V rámci diskuse odpovídali pánové starosta Ing. Jiří Vintiška a Mgr. Jan Kočí. 

Starosta ubezpečil členy komise, že pokud by se uskutečněný jednosměrný provoz 

neosvědčil, vznikly by problémy s tím spojené, bude vyhodnoceno, a následně je zde možnost 

k navrácení dvousměrného provozu, protože se nejedná o projekt stavební, ale pouze o 

projekt dopravního značení.  

Návrh usnesení : 

Komise pro Třeboradice podporuje projekt zřízení jednosměrného provozu na komunikaci 

Schoellerova a Bělomlýnská. V návaznosti bezpečný přechod u mateřské školy , Slaviborské nám. - 

sdílená zona.   

Pro – 4      Zdržel se – 1 

Robert Novák     Michaela Šimůnková 

Michaela Kubernatová 

Mgr. Jan Kočí 

Milan Pražák 

Usnesení bylo přijato 

 

Na závěr bylo předáno vyjádření členky komise Lucie Slavíkové k chystaným jednosměrkám panu 

starostovi, které předsedkyně obdržela e-mailem. Se záměrem ji seznámil Mgr.Jan Kočí dne 4.12. 

2019. 

 

 

Zápis provedla : Michaela Šimůnková 

Příloha : Mapka 



 

 

 


