
ZÁPIS Z KOMISE PRO BŘEVNOVSKOU RADIÁLU A KONCEPCI 

NÁVAZNÉ DOPRAVY KONANÉ DNE 6.4. 2009 

 

 

PŘÍTOMNI: ČLENOVÉ KOMISE 

 

Ing. Ivo Woleský, Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc., p. Miroslav Bartoš, p. Martin Kubeš,  
Ing. Jiří Záruba, PhDr. Abu Khaled Dayen, pí. Libuše Slezáková ; 
 

DALŠÍ ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ 

 

Doc. Dr. Jan Farkač, CSc.,  Bc. Bořek Černovský, Ing. Petra Kolářová;  
 

OMLUVENI: 

 

p. Jiří Svoboda. 

(Prezenční listina je archivována u tajemníka komise) 

 

KOMISE PROJEDNALA  

1) M.Č. Praha 17 zatím neobdržela dokumentaci EIA - (posuzování vlivu na životní prostředí) - 

Břevnovské radiály, stavba č. 7553. Dokumentace EIA byla již předána na Ministerstvo životního 

prostředí. Připomínky k dokumentaci EIA budou vypracovány ve spolupráci M.Č. Praha 17 a Doc. Dr. 

Jan Farkačem, CSc. 

2) Komise navrhuje, po obdržení dokumentace EIA z MŽP, zajistit širokou informovanost obyvatel a to 

především v Ř17 a na internetových stránkách našeho úřadu. 

3) Na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy proběhlo jednání ohledně konceptu nového územního 

plánu. M.Č. Praha 17 představila a předala územní studii, jejíž součástí je výkres „Návrh řešení 

s podkladem pro návrh změny konceptu ÚPN hl.m. Prahy“. M.č. Praha 17 požaduje koncepci 

dopravy, která vychází ze zpracované Územní studie zapracovat do konceptu nového územního 

plánu hl.m. Prahy. 

 



4) Z jednání na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy vyplynulo, že za účelem změny na místních 

komunikacích není nutné žádat o změny Úpn. Z časového hlediska není tedy nutné místní dopravní 

záměry koordinovat přímo s výstavbou BR.  

Komise proto doporučuje místní dopravní záměry, a to především propojení ulic Drahoňovského a 

Mrvičkovy s ulicí Plzeňskou, realizovat s předstihem před samotnou výstavbou BR. 

5) Další veřejné projednání Územní studie Řepy se bude konat ve středu 15.4. 2009 v 18 hodin, ve 

společenské místnosti Základní školy gen. Fr. Peřiny – Socháňova ul. 1139, Praha 17 – Řepy 

6) Firma Bonako Praha a.s. a Remin s.r.o. podala žádost o stanovisko ke studii a k dokumentaci pro 

územní řízení na stavbu Boromeum – dům pro seniory v Praze 17. Stavba je v bezprostřední blízkosti 

navrhovaného Řepského okruhu. Do stanoviska k připravované stavbě je nutné stanovit podmínky. 

Upozornit na navrhovanou obvodovou komunikaci „Řepský okruh“, který je veden v blízkosti stavby 

Boromeum – dům pro seniory v Praze 17. V případě realizace komunikace dojde k zvýšení intenzity 

dopravy a navýšení hlukové zátěže v okolí komunikace. 

Podmínit souhlas se stavbou Boromea – dům pro seniory v Praze 17, respektováním navržené stavby  

„Řepského okruhu“ a případnou stavbu protihlukového opatření. 

7) Komise navrhuje setkání zástupců Prahy 17 se zástupci sousedních MČ a to především  z Prahy 6 

(KSR) a MČ Zličín a seznámit je s vypracovanou územní studií Řep s důrazem na vypracované řešení 

koncepce dopravy na k.ú. Řepy (napojení MČ Praha 17 na BR u R1, Řepský okruh apod.) 

8) Závěry ze zpracované územní studie jasně konstatují, že alternativní napojení na BR u R1 bude 

jasným přínosem k lepší dopravní obslužnosti Řep bez ohledu na realizaci křižovatky BR – Slánská.  

Komise proto doporučuje, aby alternativní napojení na BR dle MČ Praha 17 (u R1), bylo považováno 

za zcela samostatnou variantu a byla požadována realizace bez ohledu na křižovatku BR – Slánská.  

9) Komise doporučuje realizaci alternativního napojení na budoucí BR (u R1) v předstihu, ještě před 

samotnou výstavbou BR. Důvodem je možná časová prodleva mezi výstavbou BR a obytnou 

výstavbou hlavně v k.ú. MČ Zličín. 

 

  

 



ZÁVĚR: 

HLAVNÍ PRIORITY A ÚKOLY: 

1) Ve spolupráci s Doc. Jan Farkačem M.č. Praha 17 zpracuje připomínky k dokumentaci EIA - 

(posuzování vlivu na životní prostředí) - Břevnovské radiály, stavba č. 7553. 

2) Podmínit plánovanou výstavbu v Technomatu a možné dopravní napojení do Řep výstavbou 

Řepského okruhu.  

3) Zajistit setkání se zástupci sousedních MČ a seznámit je se zpracovanou územní studií Řep a 

především řešením dopravní koncepce. 

4) Prosazovat alternativní napojení na BR dle MČ Praha 17 (u R1), jako zcela samostatnou variantu 

bez ohledu na realizaci křižovatky BR - Slánská. 

5) Komise doporučuje, místní dopravní záměry a to především propojení ulic Drahoňovského a 

Mrvičkovy s ulicí Plzeňskou,  realizovat s předstihem před samotnou výstavbou BR. 

6) Komise doporučuje realizaci alternativního napojení na budoucí BR (u R1) v předstihu, ještě před 

samotnou výstavbou BR. 

 

 

 

Zpracovala: Libuše Slezáková 
tajemnice komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy 
 
 
 
 
Verifikoval: Ing. Ivo Woleský 
předseda komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy 

 

 


