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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
KOMISE PRO DOPRAVU A INFRASTRUKTURU
Jednání č. 1/19
Ze dne 5.2.2019
Přítomni: J. Zemánek, P. Jambura, P. Košan, M.Šlocar, R.Rejna, Š.Vacek
1. Zbraslavské vlakové nádraží a P+R
- R.Rejna seznámil přítomné o výsledcích minulých jednání se SŽDC, ČD, ROPID
a TSK
- Pozemky v okolí nádraží v soukromém vlastnictví
- Ropid ve svém výhledu rozvoje PID počítá se zavedením linky č.242 (Dolní
Černošice – Nádraží Zbraslav)
- Problematický před-prostor nádraží – nebezpečné pěší napojení (komunikace
TSK)
- Projekt Dolních Břežan – cyklostezka
- Řešení křižovatky Most Závodu míru x Břežanské údolí x Komořanská – kruhový
objezd – napojení cyklostezky Dolních Břežan
- KOMOKO
J. Zemánek vstoupí do jednání se SŽDC a TSK
2. Most v ulici K Výtopně
- Spol. Pontex zpracovala v loňském roce PD na demolici stávajícího a výstavbu
nového mostního objektu
- Nový most dvoupruhový včetně pěšího napojení na ulici Za Opusem a stezku do
Lipenců
- Zahájeno řízení o vydání stavebního povolení (12/18), investor TSK
3. Otočka BUS Na Baních
- MČ nechala v loňském roce zpracovat studii nové otočky a odstavného stání BUS
v lokalitě Baně (vodojem Baně)
- Studie projednána a odsouhlasena DOSS
- Předpoklad protažení linky 165 na Baně (posílení l.129)
- Prostřednictvím ROPID předána TSK ke zpracování dalších stupňů PD a realizaci
4. Rekonstrukce Žabovřeské
- Investor MHMP, mandatář Zavos
- PD ve stupni DSP
- Dosud nepodána žádost o vydání SP (ÚR z roku 2012)
- MČ se účastní všech jednání nicméně nemůže ovlivnit rychlost dalšího postupu
akce
Zástupci MČ budou jednat s novým vedením MHMP
5. Zbraslavské náměstí
- Probíhá dopracování zadání pro jednokolovou arch. Soutěž
- Dopravní řešení (kříž nebo čtvercový objezd) vychází ze zpracované dopravní
studie
- Červen 2019 zadání k odsouhlasení ZMČ následně vyhlášení soutěže
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6. Další diskutované body
- Sjezdy na Strakonickou (studie ŘSD SOKP – Řitka 2018)
- MUK Zbraslav střed + propojení Lipence
- Přechody pro chodce – přisvětlení, obměna svítidel
P. Košan osloví koordinátora BESIP – cíl bezpečnostní akce pro ZŠ a MŠ, konzultace řešení
nebezpečných přechodů pro chodce (Strnady, Elišky Přemyslovny, kamenolom atp.)
Další jednání bude svoláno předsedou komise operativně.

Zapsal Š.Vacek
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