Městská část PRAHA - VELKÁ CHUCHLE
U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle

ZÁZNAM Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ
Předmět:

Dopravní a dopravně bezpečnostní problematika komunikací v osadě Lahovská

Místo konání:

osada Lahovská

Datum:

23. 04. 2011

Přítomni:

MČ Praha Velká Chuchle:
OS Lahovská

Mgr. Martin Melichar, starosta
Ing. Daniel Kozický
p. Barcal
p. Kozák

Místní šetření bylo svoláno na základě podnětu pana Kozáka. Po projednání předmětu schůzky bylo
provedeno místní šetření v ulicích Na Hvězdárně, K Višňovce, Lahovská a Polní.
Pan Balcar předal přítomným situační schema rozmístění dopravních značek při dopravní úpravě navrhované p. Balcarem.
Bylo projednáno a dohodnuto následující:
1. Stav vozovek – při místním šetření byla zjištěna poškození krajů vozovky v ulici Lahovská a výtluky v ulici Polní. Dohodnuto bylo, že bude provedeno dosypání vyježděných
krajnic v ulici Lahovská recyklátem. MČ zajistí 1 – 2 vozy recyklátu, OS Lahovská zajistí
formou brigády rozvezení a zapravení recyklátu do vyježděných kolejí u kraje vozovky.
2. Staveništní doprava po dobu výstavby rodinných domů firmou VILY CHUCHLE a.s.
a REFLECTA a.s. – nákladní doprava na staveniště by měla být vedena přes osadu Lahovská ulicí Na Hvězdárně na pražský okruh. Na stavbu bylo v lednu 2011 vydáno stavební povolení, které nepředepisuje, kudy bude vedena doprava ze stavby. MČ bude hledat možnosti, jak zajistit, aby v rámci návrhu POV, resp. DIR byla doprava ze stavby vedena přes osadu Lahovská ulicí Na Hvězdárně směrem k pražskému okruhu, popř. bude
jednat s firmou REFLECTA a.s. o vedení dopravy touto ulicí.
Zároveň je nutné prověřit a případně dořešit a uzavřít případné smluvní vztahy se společností FINEP týkající se této komunikace (smlouva o výpůjčce), aby bylo možné uzavřít
smluvní vztahy se společností VILY CHUCHLE a.s., popř. REFLECTA a.s.
3. Dopravní značení – p. Balcar předložil návrh dopravního značení, spočívající zejména
v osazení značek obytná zóna a zákaz vjezdu nákladních automobilů do ulic Polní, Lahovská a Višňová a osazení dvou kusů zrcadel v nepřehledných křižovatkách ulic Lahovská-K
višňovce a Lahovská-Polní. MČ společně s p. Balcarem projedná možnost osazení dopravního značení s OD MČ Praha 16 – p.Martínkem. V případě kladného projednání s OD
MČ projedná s firmou REFLECTA a.s. možnost osazení navrženého dopravního značení
v ulicích Polní, Lahovská a Višňová v rámci řešení dopravy ze staveniště VILY CHUCHLE a.s.. Zároveň bude nutné doplnit značku Zákaz vjezdu s dodatkovou značkou „kromě
vozidel stavby a vozidel s povolením ÚMČ Praha Velká Chuchle“ na křižovatce ulic Na
Hvězdárně a K Lahovské v katastru Lochkova – nutné projednat také s MČ Praha Lochkov. Dále bude nutné dořešit umístění DZ v křižovatce Lahovská – K Višňovce, kde je
možné 2 DZ umístit pouze do soukromého pozemku – souhlas vlastníků pozemků zajistí
OS Lahovská.
4. Stav současného dopravního značení – v ulici K Hvězdárně je poškozeno dopravní značení u zpomalovacího prahu ve směru do Lochkova. ÚMČ zajistí opravu.
Zapsal: Ing. Daniel Kozický
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