
12.zasedání Komise pro Třeboradice  

12. zasedání Komise pro Třeboradice se konalo dne 16. 6. 2021 od 19 hodin v prostorách 

Čakovického zámku 

Přítomní : 

Michaela Šimůnková  

Marek Pohnan 

Lucie Slavíková 

Omluveni : 

Michaela Kubernatová 

Milan Pražák 

Libuše Kůrková 

Robert Novák – vyjádřil se elektronickou cestou 

S programem zasedání byli všichni členové komise předem seznámeni 

 

Program zasedání : 

Návrh jednoho z obyvatelů ulice Záhaňských na změnu dopravního režimu komunikace v ulici 

Záhaňských. K řešení komisi předala MČ Praha-Čakovice. 

Jedná se o novou ulici, která vznikla při výstavbě komplexu rodinných domů , a která je průjezdná 

z ulice Jirsákova  a ústí na komunikaci  Marie Podvalové. Při výstavbě rodinných domů vznikly dvě 

další nové ulice, a to Panklových a Bayerova, které nejsou průjezdné z ulice Jirsákova. V tomto 

komplexu RD je jediná průjezdná ulice Záhaňských. Ulice Záhaňských je vyznačena jako obytná 

zóna a dle pravidel silničního provozu je zde povolena maximální povolená rychlost 20 km/h. Ulice 

Bayerova ústí na jedné straně do ulice Marie Podvalové a na druhé  navazuje na komunikaci ulice  

Záhaňských. Ulice Panklových není průjezdná a jediný výjezd z ní je do ulice Marie Podvalové.  

Návrh jednoho z obyvatelů : 

Severní výjezd z ulice Zaháňských do Jirsákovy by sloužil pouze pro cyklisty a pěší. Výjezd  do ulice 

Jirsákovy navrhuje  osadit sloupky nebo balisty, a tím znemožnit průjezd automobilové dopravy.  

Odůvodnění návrhu : 

Ulice Záhaňských začala plnit funkci komunikace přenášející tranzitní dopravu, byť není ve velkém 

rozsahu 

Nedodržování maximální povolené  rychlosti 20 km/h projíždějícími řidiči 



Někteří členové komise si danou lokalitu prošli v různých časových rozmezích, a to dopoledne,  

odpoledne v pracovních dnech, o víkendu. Shledali, že automobilová  doprava v dané oblasti je 

minimální oproti jiným lokalitám. 

Člen komise pan Robert Novák se vyjádřil elektronicky následovně : 

Každá nová lokalita výstavby domů se má urbanisticky propojit i s infrastrukturou stávající 

zástavby, tak aby došlo zokhruhování. Zde jsou dopravně řešeny řešeny tři nové ulice z toho 

pouze jedna je dopravně napojena na stávající ul. Jirsákova. K projektu se určitě vyjadřovala 

Policie ČR, odbor dopravy i MČ s kladným stanoviskem v této podobě. Za mě dopravní propojení 

a řešení obytné zóny na stávající komunikace je v pořádku a je to pouze na respektování všech 

pravidel silničního provozu. 

Návrh usnesení : 

Každá nová lokalita výstavby domů se má urbanisticky propojit i s infrastrukturou stávající 

zástavby tak, aby došlo k včlenění, a proto Komise pro Třeboradice navrhuje Městské části 

Praha-Čakovice ponechat komunikaci v ulici Záhaňských i nadále tak, aby byla dopravně 

napojena na stávající ulici Jirsákova.  

       Pro-3   Proti-0  Zdržel se-0 

 

      Usnesení bylo přijato  

Diskuse :  

Nová výstavba v Pačátkách dle zápisu ze zasedání Rady MČ Praha-Čakovice 

  

 

   Zápis provedla : Michaela Šimůnková 

 

Příloha : mapa 

 

  

 

 

 

     



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 


