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„BYTOVÝ DŮM k. ú. Dolní Počernice, parc. č. 1328/25 a 1587/14, lokalita Nová Úpická“ – 
vyjádření k dopravní studii stavby 
 
K žádosti ze dne 26. 5. 2020 

 
Předložená projektová dokumentace (stupeň dopravní studie, 10/2020) řeší dopravní 

obsluhu bytového domu C, která je specifickou dílčí částí bytového domu C, a která je řešitelná 
několika různými způsoby. Vzhledem k nejasným vlastnickým vztahům v trase komunikace, 
nedokončeným konkurzním řízením původních vlastníků, nejasnému financování a investorství 
této komunikace a nezájmu ostatních developerů na participaci v prosazení výstavby této 
komunikace se však jedná o varianty dočasného dopravního řešení. 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, jako 
orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve 
smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, a jako dotčený orgán dle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
zaujímá k předložené dokumentaci následující stanovisko:  

- Policie ČR se přiklání k dopravní variantě č. 7, zejména z toho důvodu, že využívání tohoto 
dočasného úseku je možné i po dobu budování budoucí plánované komunikace Nová 
Úpická.  

- Připojení na komunikaci Národních Hrdinů situovat dle dopravní varianty č. 8, tak, aby byl 
zachován přístup do areálu Auto Exner s.r.o. na pozemcích parc. č. 1326 a 1328/12, k. ú. 
Dolní Počernice. 

- V souvislosti s budováním komunikací pro chodce upozorňujeme na dodržování 
bezpečnostních odstupů dle ČSN 73 6110 a max. podélných sklonů dle vyhl. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v 
platném znění. 
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