Městská část Praha 19
Rada městské části
Semilská 43/1
Praha 9 - Kbely

Zápis ze zasedání komise dopravy č. 2, konané dne 9. 10. 2019

Přítomni:

dle presenční listiny

KD projednala následující body:
1) Zákaz vjezdu nákladních vozidel
Komise se seznámila s projektem dopravního značení („Studie zamezení průjezdu TNV MČ
Praha-Vinoř“), zpracovaným MČ Praha-Vinoř.
Komise souhlasí s návrhem zakázat průjezd tranzitní nákladní dopravě nad 12 t tonáže vozidla
skrz Kbely a Vinoř. V této věci bude osloven projektant, aby řešil celý úsek od Brandýsa nad
Labem až ke Kbelské ulici ve spolupráci se správními orgány.
2) Nová komunikace v Areálu Kbely
V současnosti probíhají projekční práce na severní komunikaci propojující areál Albatros
Kbely přes ulici Polaneckého a Areál Kbely do Železnobrodské ulice. Investorem nové
komunikace je právě Areál Kbely, navazují dva projekty MČ Praha 19, jejichž předmětem je
1) na západě přechod pro chodce přes Polaneckého ulici, 2) na východě propojení do ulice
Železnobrodské a ZŠ Albrechtická. Oba projekty jsou součástí projektu obnovy poutní cesty
Via Sancta z Prahy do Staré Boleslavi.
Komise souhlasí s řešením nové komunikace pro průjezd elektrobusu a vedení stezky pro pěší
a cyklisty Via Sancta přes Areál Kbely.
3) Změna koncepce MHD ve Kbelích
Převedení linek 185 a 302 na metro Vysočanská
Organizace ROPID informovala, že se připravuje uzavření autobusového nádraží na
Palmovce kvůli developerské výstavbě. Rovněž upozornila na klesající využití spojů linky
185 a 302 v úseku Letňany-Palmovka. OŽPD ÚMČ Praha 19 to potvrzuje provedenými
průzkumy, kdy většina spojů měla do 10 cestujících. Vzhledem k nedostatku řidičů byly spoje
mezi Letňany a Palmovkou kandidáty na zrušení.
ROPID se pokusí linky 185 a 302 zachránit tím, že je přesune na metro Vysočanská. Zde
linky 185 a 302 vytvoří svazek s linkou 375, takže cestující budou mít z centra jedinou
přestupní stanici na metru B na všechny linky do Kbel. Od metra Vysočanská odjíždějí rovněž
vlakové linky S3 a S34.

Zřízení obratiště Kbelský hřbitov
Po zřízení obratiště Kbelský hřbitov plánuje všechny spoje linky 185 prodloužit na toto
obratiště. Severní část Kbel tak získá více spojů.
Zavedení nové linky 182
Část spojů linky 185 má být převedena na novou linku 182, která bude z metra Vysočanská
pokračovat dál na Prahu 3 a 10. Obyvatelé Kbel tak získají lepší spojení do jižní části města.
Linka 302 v Jilemnické ulici
Ve své dlouhodobé koncepci ROPID plánuje zkrácení trasy linky 302 od Vinoře Jilemnickou
ulicí do Kbel přes novou železniční zastávku. Změna by proběhla až po posílení provozu na
zastávku Zamašská.
Linka 302 by se zkrátila, vyhnula by se zácpě na Semilské. Dopravce na lince 302 trpí
nedostatkem řidičů a některé spoje kvůli tomu nejezdí vůbec.
Linka 302 obslouží část Kbel s dlouhou docházkou na autobus a rovněž areál Ctěnice se
sběrným dvorem, který společnost Vinagro plánuje přebudovat.
Napřímení trasy linky 201
Linka 201 by nově neměla mít závlek přes Satalickou oboru, ale měla by zajíždět pouze na
kruhový objezd v centru Satalic. Její trasa se tím zkrátí o dvě minuty.
Změna trasy linky 202
Na základě požadavku zámku Ctěnice na lepší obsluhu by linka 202 měla zajíždět do Ctěnic.
(Linka pak projíždí celou severní částí Prahy až do Bohnic.)
Dále by linka měla zajíždět k Domu seniorů, aby se zlepšily jeho dopravní vazby na zbytek
Kbel i na Čakovice.
Komise s navrhovaným řešením MHD souhlasila.
4) Koncepce sítě komunikací
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy předložil městským částem k projednání novou
koncepci komunikační sítě na severovýchodě Prahy s ohledem na nepřetnutí letňanskokbelského lesoparku silnicemi. Všechny varianty vyhovují tomuto požadavku a vyhýbají se
území Kbel. Vzhledem k tomu, že komunikace se vyhýbají území Kbel, komise se k žádné
konkrétní variantě nepřiklonila.
Komise souhlasí s dopravním řešením navrženým IPR hl. m. Prahy, které se vyhýbá
letňansko-kbelskému lesoparku.
Zapsal dne 9. 10. 2019 tajemník komise.

