Zápis z 1. zasedání

VÝROBNÍHO VÝBORU
„PROJEKTY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI“
konaného dne 08. ledna 2019
Přítomni:
Ing. Jiří Vintiška – starosta MČPČ
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. – zástupce starosty MČPČ
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. - zastupitel MČPČ
Mgr. Jan Kočí – zastupitel MČPČ
Ing. Ivo Novotný – ROPID
Petr Coufal – PRO-CONSULT
Ing. Jaroslav Frejlach - PROINDEKA
Ing. Ludmila Průdková – INVOTV MHMP
Petr Bartejs - TSK
Miroslav Strašil – odd. dopravy ÚMČ Praha 18
Zapisovatelka:
Kateřina Marhoulová

PROJEDNANÉ BODY
1. Zkapacitnění komunikací a uzlových bodů
Byla projednána problematika nedostatečné kapacity uzlových bodů na následujících
křižovatkách:
Kostelecká x Tupolevova
Kostelecká x Za Tratí
Tupolevova x Veselská.
Dále byly diskutovány možnosti rozšíření Kostelecké ulice.
Závěr:
- Je třeba nechat vypracovat dopravní studii, na základě které bude určen další postup. Tato
studie prověří komplexní vztahy, tj. všechny příjezdové komunikace do řešeného území
vč. generované v území.
- Bude domluveno jednání s ředitelem INV MHMP Ing. Karlem Prajerem, ze kterého
vyplyne, kdo zadá dopravní studii. Na příštím výrobním výboru budou stanoveny
podklady pro zadání dopravní studie.

2. Rekonstrukce komunikací Třeboradice
Účastníci diskutovali stav třeboradických komunikací – průběh projektu (INV – Rekonstrukce
komunikací Třeboradice).
Páteřní komunikace Schoellerova
Závěr:
- Bude domluveno jednání s panem Zachem z investičního oddělení TSK, kterému byly
předány podklady týkající se návrhu rekonstrukce této komunikace k dalšímu řešení.
- Následně bude rozhodnuto, zda tato komunikace bude rekonstruována v gesci TSK nebo
Odboru investic MHMP.

Páteřní komunikace Bělomlýnská
Závěr:
- Do konce týdne zjistí TSK (p Bartejs) informaci, zda je projektová dokumentace rovněž
připravena v zásobníku na investičním oddělení TSK. (Doplnění informace z 16.01. – není
v zásobníku - bude dále řešeno v rámci investice - Odbor investic MHMP, Projekt
rekonstrukce komunikací Třeboradice).
Komunikace Jirsákova
Závěr:
- Cca do jara 2019 by měl proběhnout výběr zhotovitele.
Nutno čekat na možnosti finančního plnění, které by měly vyplynout z plánovaného
jednání s ředitelem INV MHMP ing. Prajerem.
Ostatní komunikace v Třeboradicích
Závěr:
- Určení ostatních komunikací, určených k rekonstrukci je naplánováno na příští výrobní
výbor (02/2019).
- MČ navrhne do 02/2019 seznam priorit jednotlivých ulic v Třeboradicích.

3. Rekonstrukce komunikací Miškovice
Účastníci diskutovali stav komunikací – průběh projektu (INV – Rekonstrukce komunikací
Na Kačence, Tuháňská, Ke Zlatému kopci).
Komunikace Na Kačence a Tuháňská
Závěr:
- Projekt pro stavební povolení v hodnotě 25 – 30 mil Kč dokončen.
- Inženýrská činnost bude dokončena cca jaro 2019 (Ing. Průdková).
- Dojednáno rozdělení do několika etap, kdy I. etapa bude rekonstrukce ulice Na Kačence
v úseku od panelové cesty po ulici Tuháňská.
- Ing. Průdková zašle přibližný odhad nákladů této I. etapy.

Komunikace Ke Zlatému kopci
Závěr:
- K původnímu projektu ÚR bylo vydáni negativní stanovisko k odvodnění komunikací
správcem toku Mratínského potoka. Vzhledem k tomu projektant navrhne jiný způsob
odvodu dešťových vod.

4. Rekonstrukce komunikací Čakovice
Komunikace Otavská – dokončení
Závěr:
- Dokončení plánováno na březen 2019 (doba trvání cca 3 týdny) z důvodu zimního počasí
a obav z dopadů na kvalitu práce v zimním období.
- Starosta MČ vznesl požadavek na dřívější zajištění veřejného osvětlení.
Ostatní komunikace v Čakovicích (plán)
Závěr:

-

Na jednání s ředitelem INV MHMP Ing. Prajerem bude domluveno, jaké finanční
prostředky je možné získat pro MČ na úpravy (investice) dalších komunikací v
Čakovicích.

