
8. zasedání Kontrolního výboru MČ Praha Čakovice, pondělí 25.5. 2020 

přítomni: Roman Šemík, Daniel Kajpr, Michal Krejčík, Lucie Horáčková, 

omluveni: Jaroslav Šimáček – přítomen v závěru na telefonu 

 

Program jednání: 

1. schválení zápisu z KV č. 7 

Pro: 4 hlasy Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 

2. USN 172/2020 – Žádost o stanovení dopravního značení „Zjednosměrnění 
ulic Schoellerova a Bělomlýnská, v MČ Praha Čakovice, k.ú. Třeboradice“ 

V rámci přípravy jednání KV a v rámci diskuse bylo z dostupných podkladů 
dohledáno nebo vyplynulo následující: 

i) jediným podkladem k jednosměrkám je studie PK Flora (4-11/2019), která se 
zabývá DIO a průjezdností kloubového autobusu, tedy pouze technickou stránkou 
věci nikoliv naléhavostí změny dopravního režimu jako takové;  

ii) následně bylo zjednosměrnění schváleno RMČ a byla podána žádost na dopravní 
odbor MČ P 18 ke stanovení dopravního značení; podle statistik PČR je přitom 
nehodovost v Třeboradicích minimální, v průměru 0,8 – 1 nehoda/rok, a to včetně 
nehod s chodci; 

iii) k 6.12. 2019 bylo zjednosměrnění vedeno a představeno na komisi pro 
Třeboradice; podle (ručně vyvedeného) plánku bylo patrně navrhováno 
zjednosměrnění v plném rozsahu, kdy křižovatka obou jednosměrných komunikací 
by byla na rohu restaurace Maximumm a v esíčku u mateřské školky a kostela by 
byl jednosměrný provoz do Čakovic a naopak kolem domova seniorů by byl 
provoz z Čakovic. 

Z logiky věci musela být studie PK Flora prováděna pro tento stav. 

V čísle měsíčníku U nás v Čakovicích z května 2020 je ovšem zobrazen odlišný 
stav, kdy esíčko u mateřské školky, které je v článku uváděno jako jedno z 
nejnebezpečnějších míst (a dokonce slouží jako ilustrační foto nebezpečného místa) 
i celé Slaviborské náměstí je vedeno najednou obousměrně. Stejně tak jako část 
Schoellerovy ulice až k ulici Koubova. 

iii) k výše uvedeným změnám není dohledatelné žádné vysvětlení. Přitom 
evidentně musí tato změna s sebou nést zásadní dopady oproti původním 



předpokladům zjednosměrnění a původním studiím. Přesto je změna v článku 
popisována jako již hotový (rozhodnutý) stav; 

iv) ze všech podkladů vyplývá, že změna si vyžádá rozsáhlé stavební práce na 
vozovkách a jejich okolí (často nevratné, resp. těžko vratné), náklady spojené se 
změnami dopravního značení i občasným hlídkováním městské policie během 
špiček v ulicích Jirsákova a Koubova (kudy aktuálně nikdo nejezdí, ale může se to 
radikálně změnit po omezení průjezdu vyjma rezidentů) 

v) není zřejmé, na základě jakého rozhodnutí/ studie/ zasedání komise/ RMČ k této 
změně došlo; 

vi) smysluplnost rozsáhlých a nákladných změn je dle názoru KV zapotřebí 
podložit analýzou aktuálního stavu dopravy (počty projíždějících vozů v obou 
směrech a cíle jejich cesty (tranzit/místní), počty nehod, počty přestupků v daném 
místě) a studií dopadů navrhované změny (kam se podle předpokladů přelije 
doprava tranzit/místní a jaké to bude mít dopady na daná místa a zda nebude nutné 
učinit další opatření ke zmírnění „přelité“ dopravy). 

Po diskusi se KV usnesl na následujícím usnesení: 

Usnesení KV: 

Kontrolní výbor MČ Praha Čakovice žádá Radu MČ, aby 

a) vynakládala finanční prostředky MČ Praha Čakovice spojené na zjednosměrnění 
dopravy v Třeboradicích pouze za podmínky, kdy bude k dispozici a zveřejněna 
dopravní studie analyzující aktuální stav dopravy, nehodovosti a přestupků v 
Třeboradicích a dopady zjednosměrnění nejen na daná místa, ale i na ty oblasti, 
kam se dle předpokladů má doprava „přelít“, přičemž tato odborná studie musí 
potřebu zjednosměrnění dopravy v Třeboradicích, konkrétně v ulicích Schoellerova 
a Bělomlýnská, potvrdit, 

b) pokud má podobnou studii již k dispozici , nechť ji předloží veřejnosti 
zveřejněním na internetových stránkách MČ Praha Čakovice, 

c) do doby zveřejnění takové studie dále nepokračovala v projektu 
„Zjednosměrnění ulic Schoellerova a Bělomlýnská, v MČ Praha Čakovice, k.ú. 
Třeboradice“, aby se zabránilo případnému nehospodárnému vynakládání 
prostředků z rozpočtu MČ. 

Pro: 3 hlasy Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 

3. body RMČ a ZMČ za období 10.2. 2020 – 25.5. 2020 

- USN 137/2020 – poukázky Globus a lékárna Letňany 



– v rámci diskuse se členové KV shodli na doporučení RMČ, aby k partnerskému 
programu upřednostňoval místní malé a střední podnikatele za účelem podpory 
podnikání v rámci MČ Praha Čakovice (poukázky lze nyní využít v 
hypermarketech i lékárně mimo samotnou MČ) 

4. Smlouvy 

- 099/2020 - Zuccherina, bytový dům Danielova/Ouhrabkova – 

V diskusi se KV shodl na tom, že projekt vykazuje velký počet malometrážních 
bytů, které ve svém důsledku nemusí sloužit k trvalému bydlení ale spíše k režimu 
„ubytovny“ (na 16 bytů jen 14 parkovacích míst) a využívání infrastruktury MČ 
bez trvalého bydliště v obci, což je v rozporu s programovým prohlášení RMČ, 
která vyhlásila, že hodlá podporovat toliko rezidenční bydlení na území MČ. 

V diskusi se KV shodl na tom, že v evidenci smluv za rok 2019 na webových 
stránkách MČ Čakovice stále chybí smlouvy, konkrétně tyto: 

348, 389, 390, 395, 405, 406, 407, 409, 418, 455, 468, 528, 563/2019; 

Usnesení KV: 

Kontrolní výbor MČ Praha Čakovice vznáší dotaz na Radu MČ, jaký je důvod 
neuveřejnění a dovoluje si požádat o dodatečné uveřejnění ve lhůtě 1 měsíce. 

Pro: 4 hlasy Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 

5. příští zasedání KV bylo předem avizováno na září 2020 

 

zapisovatel – Daniel Kajpr     ověřovatel – Lucie Horáčková 

 

 

Výpis přijatých usnesení KV dne 25.5.2020: 

I. Usnesení KV: 

Kontrolní výbor MČ Praha Čakovice žádá Radu MČ, aby 

a) vynakládala finanční prostředky MČ Praha Čakovice spojené na zjednosměrnění 
dopravy v Třeboradicích pouze za podmínky, kdy bude k dispozici a zveřejněna 
dopravní studie analyzující aktuální stav dopravy, nehodovosti a přestupků v 



Třeboradicích a dopady zjednosměrnění nejen na daná místa, ale i na ty oblasti, 
kam se dle předpokladů má doprava „přelít“, přičemž tato odborná studie musí 
potřebu zjednosměrnění dopravy v Třeboradicích, konkrétně v ulicích Schoellerova 
a Bělomlýnská, potvrdit, 

b) pokud má podobnou studii již k dispozici, nechť ji předloží veřejnosti 
zveřejněním na internetových stránkách MČ Praha Čakovice, 

c) do doby zveřejnění takové studie dále nepokračovala v projektu 
„Zjednosměrnění ulic Schoellerova a Bělomlýnská, v MČ Praha Čakovice, k.ú. 
Třeboradice“, aby se zabránilo případnému nehospodárnému vynakládání 
prostředků z rozpočtu MČ. 

II. Usnesení KV: 

Kontrolní výbor MČ Praha Čakovice vznáší dotaz na Radu MČ, jaký je důvod 
neuveřejnění a dovoluje si požádat o dodatečné uveřejnění ve lhůtě 1 měsíce. 

 

 


