Městská část Praha 11

Zápis č.2/2013
z jednání pracovní skupiny cyklotrasy a cyklostezky, konaného
dne 17.10.2013
Přítomni:

Ing. Eva Štampachová, Ing. Hana Šurovská

Nepřítomni:

Jiří Fausek, Miloslava Menclová, Ing. Petr Ruth, Daniel Urban

Omluveni:

Jiří Fausek, Miloslava Menclová, Ing. Petr Ruth, Daniel Urban

Hosté:

Ing. Květoslav Syrový (cyklokonzultant MČ P11), Ing. arch. Miroslava
Fišarová (OÚR), Dušan Svoboda (OSM), Ing. Lukáš Hrabánek (OSM SSÚ)

Místo jednání:

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, zasedací místnost "C"

Usnášeníschopnost:

ne

Datum příštího
jednání:
Místo příštího
jednání:
Program jednání:
1. nové stojany pro Prahu 11 – výzva z Klíče 7/8_2013 a www.praha11.cz
2. projekty společnosti basepoint s.r.o. a spolupráce s OSM, majetkoprávní vypořádání v trasách
nových cyklostezek
3. koordinace s jinými záměry – rekonstrukce křižovatky Ryšavého x Kloknerova x Dědinova
4. vydání cyklomapy MČ Praha 11 v roce 2014
5. různé
1. nové stojany pro Prahu 11 – výzva z Klíče 7/8_2013 a www.praha11.cz
Na začátku jednání obdrželi přítomní přehlednou tabulku s uvedením všech lokalit pro umístění
cyklistických stojanů, která MČ P11 obdržela na základě výzvy z Klíče č. 7/8_2013 a z
www.praha11.cz. Tabulka je rozdělená na dosud nerealizované stojany v rámci předchozích etap,
na úpravy současných nevyhovujících stojanů a na nové stojany (etapy VI., VII. a VIII.). Výsledná
tabulka s popisem bude zveřejněna na webových stránkách MČ P11 v sekci Jižním Městem na
kole.
Projednávala se možnost instalování uzamykatelných boxů na kola u metra Opatov.

Umístění stojanů do Centrálního parku projedná Ing. Syrový s projektantem architektonické studie
dostavby Centrálního parku.
2. projekty společnosti basepoint s.r.o. a spolupráce s OSM, majetkoprávní vypořádání v trasách
nových cyklostezek
Dle informací OSM bude smlouva se spol. basepoint s.r.o. ukončena dohodou. Některé části
cyklostezek nelze doprojednat z důvodů majtekoprávních. OSM převezme od spol. basepoint
s.r.o. veškerou projektovou dokumentaci, včetně digitálních podkladů. Spol. basepoint s.r.o. dále
předá přesný přehled již projednaných úseků, v součinnosti s OMP.
3. koordinace s jinými záměry – rekonstrukce křižovatky Ryšavého x Kloknerova x Dědinova
Projednávání výstavby okružní křižovatky ul. Ryšavého x Kloknerova x Dědinova je nyní
zastaveno na základě usnesení Dopravní komise RMČ P11 ze dne 11.9.2013, ve kterém DK
nedoporučuje vznik okružní křižovatky a zvýšení bezpečnosti pro chodce navrhuje řešit
vyhrazeným pruhem pro autobusy v úseku Roztyly – Dědinova.
Dle názoru MHMP ORFD by navržená okružní křižovatka v daném místě byla jednoznačným
přínosem, ale bez souhlasu MČ P11 nebude v přípravě pokračovat.
Pracovní skupina Cyklotrasy a cyklostezky konstatuje, že vybudování nové okružní křižovatky by
zvýšilo bezpečnost chodců a cyklistů v dané lokalitě.
4. vydání cyklomapy MČ Praha 11 v roce 2014
V předběžném rozpočtu MČ P11 na rok 2014 jsou již vyčleněny finanční prostředky na vydání
cyklomapy MČ 11. Podrobné podmínky zadání budou projednány s OŠK. Celkový náklad bude
ještě upřesněn v závislosti na schváleném rozpočtu.
5. různé
5.1. Ing. Syrový představil pozitivní kampaň Městské policie a Policie ČR – při kontrolách jsou
cyklistům kromě postihů za chybějící osvětlení předávány přední a zadní světla. Obdobnou
kampaň doporučuje realizovat i na JM.
5.2. Digitální mapa MČ P11 na webových stránkách obsahuje pro lepší informovanost cyklistů
konkrétní místa stojanů. Pracovní skupina doporučuje aktualizovat tuto mapu o současné i nově
vybudované stojany.
5.3. Ing. Syrový informoval o možnosti umístění dopravního značení na chodník – „Cyklo – vjezd
povolen“, kdy je umožněn společný pohyb chodců a cyklistů na chodníku.
5.4. Ing. Syrový navrhuje do připomínek k návrhu Metropolitního plánu zařadit páteřní systém
cyklostezek jako veřejně prospěšné stavby.

Přijatá usnesení:

Úkoly:
2013.2/1. Příprava V. a VI. etapy míst pro umístění cyklostojanů, dokončení realizace
vyprojektovaných stojanů – zajistí Ing. Syrový.
2013.2/2. Zveřejnění přehledné tabulky s uvedením lokalit pro umístění stojanů na webových
stránkách MČ P11 v sekci Jižním Městem na kole. Odpovědět e-mailem všem, kteří poslali
náměty na umístění stojanů – zajistí OÚR.
2013.2/3. Projednat s projektantem umístění stojanů do Centrálního parku – zajistí Ing. Syrový.
2013.2/4. Zjistit více informací o projektu pozitivní kampaně MP a PČR a ve spolupráci s
Ing. Štampachovou stanovit další postup – zajistí OÚR.
2013.2/5. Průběžně aktualizovat mapu MČ P11 na webu MČ P11 o nově realizované stojany
– zajistí OÚR.

Náměty pro RMČ:

Přílohy:
Prezenční listina cyklo 17-10-2013 (pdf)

Zapsal:

Šurovská Hana Ing. (OUR) P11, tajemník

Schválil:

Ing. Eva Štampachová

