Zpráva z veřejného projednání
Úprava dopravního režimu v Hostavicích
Proběhlo dne:

8. 4. 2019 od 17.30 do 19.00 hodin

Místo konání:

Hotel Svornost, Novozámecká 284

Účast za MČ Praha 14






Účast za obyvatele :

I. Kolmanová, místostarostka MČ Praha 14
P. Hukal, místostarosta MČ Praha 14
D. Suchý, vedoucí odboru dopravy
J. Lebedová, vedoucí úseku územního rozvoje
P. George, kancelář starosty
V. Berná, kancelář starosty
53 zapsaných v presenční listině

Cíle a průběh veřejného projednání
Městská část Praha 14 na základě požadavků a podnětů nechala zpracovat dopravní studii ke
zklidnění dopravy v Hostavicích. Cílem projednání bylo získat připomínky /návrhy od občanů
k navrhovaným dopravním řešením. Studii představil zástupce zpracovatele z firmy Labron
s.r.o. Po představení studie následovala diskuse a sběr připomínek/návrhů zaměřený na:
1) dopravní opatření v ul. Novozámecká + Lipanské nám.
2) dopravní opatření v dalších lokalitách Hostavic.
Dopravní opatření v ul. Novozámecká + Lipanské nám.













nevytvářet parkovací místa v ul. Novozámecké
neomezovat parkování v ul. Novozámecká
nezužovat ul. Novozámecká
nezavádět jednosměrky v ul. Novozámecká
nebudovat ostrůvky, parkovacích zálivy a příčné prahy (omezují a „šikanují“ místní
obyvatele) v ul. Novozámecká
nebudovat kruhový objezd (brání plynulému provozu, zhoršuje kvalitu ovzduší)
vybudovat kruhový objezd (nebezpečná křižovatka)
umístit přechod pro chodce do ul. Novozámecké před a za kruhový objezd
umístit do ul. Novozámecká a ul. V ráji dopravní značení „Průjezd zakázán“ (objízdná
trasa se nezobrazí v navigacích a odpadne tranzit)
umístit do ul. Novozámecká ve směru z Dolních Počernic dopravní značení „Zákaz
vjezdu kamionu“ (neprojedou pod viaduktem v ul. Lomnická)
doplnit chodník do ul. Hruškovská/Novozámecká
doplnit přechod pro chodce do ul. Hruškovská/Novozámecká (cesta k nádraží)











před rodinným domem v ul. Novozámecká č. p. 840 posunout parkovací místo tak,
aby bylo možno vyjet
vyřešit vjezd do rodinného domu ul. Novozámecká č. p. 464 (ověřit aktuálnost
mapových podkladů, skutečnost je odlišná od podkladů studie)
vyřešit vjezd do rodinného domu ul. Novozámecká č. p. 375 ( ve studii zakresleny
retardéry)
doplnit přechod pro chodce v křižovatce Novozámecká/Pilská, přímo před vstupem
do restaurace Hummer
zamezit navigaci alternativní/objízdnou trasu z Horních Počernic do ul. Novozámecká
přeměřit hlučnost, počet projíždějících automobilů v ul. Novozámecká (jsou vůbec
nutné nějaké úpravy?)
zanechat trasu autobusové linky č. 224 ve stávajícím stavu
zrušit autobusovou linku č. 224
umístit úsekové měřící silniční radary do ul. Novozámecká

Dopravní opatření v dalších lokalitách Hostavic











nezavádět jednosměrný provoz ul. V ráji (vysoká návštěvnost sportovních areálů,
k zaparkování by návštěvníci museli objíždět celé Hostavice)
zavést jednosměrný provoz ul. V ráji u sportovního areálu směrem k ul. Národních
hrdinů
vyřešit nedostatek parkovacích míst v ul. V ráji
doplnit chodník mezi parkem v Pilské ul. a restaurací Hummer
vybudovat parkovací stání u restaurace Hummer
zrušit odbočení v Horních Počernicích směrem k Dolním Počernicím
ověřit a
aktuálnost mapových podkladů, chybí vjezdy na pozemky např. ul. Vokřínská 773
nevytvářet parkovací místa před vjezdem do rodinného domu č. p. 346
nevytvářet parkovací místa na Malšovském náměstí

V závěrečné řeči místostarosta P. Hukal informoval účastníky o dalším postupu a možnostech
městské části Prahy 14. Informace budou občanů, poskytnuty prostřednictvím měsíčníky
Čtrnáctka a na webových stránkách MČ Praha 14.
Zapsala: Ing. P. George,

