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vydání nové cyklomapy 
vstup MČ Praha 11 do Asociace měst pro cyklisty 
cyklostezka podél Košíkovského potoka 
nové stojany, boxy na Opatově 
spolupráce a koordinace s okolními městskými částmi 
Cyklozvonění 2014 
různé 

 
1) vydání nové cyklomapy
MČ Praha 11 vydává v roce 2014 aktualizovanou cyklomapu v nákladu 40 tis. ks. Zpracování a
tisk mapy zajišťuje společnost PLANstudio, spol. s r.o.
 
2) vstup MČ Praha 11 do Asociace měst pro cyklisty
Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 11 č. 0010/26/Z/2014 ze dne 04.03.2014 byl schválen vstup
MČ Praha 11 do Asociace pro cyklisty. Asociace přijala MČ Praha 11 za řádného člena na valné
hromadě dne 31.03.2014.

Městská část Praha 11

Zápis č.1/2014
z jednání pracovní skupiny cyklotrasy a cyklostezky, konaného

dne 01.04.2014

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: PaedDr. Mgr. Ladislav Kárský, Ing. Květoslav Syrový,
Ing. Eva Širůčková

Místo jednání: ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, zasedací místnost "C"

Usnášeníschopnost: ne

Datum příštího
jednání:

Místo příštího
jednání:

Program jednání:



ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací,
založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Asociace jsou obce, města a svazky.
Asociace měst pro cyklisty je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se
na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se oblasti městské
mobility,  zejména cyklistické  dopravy.  Činnost  Asociace  je  založena především na  aktivitě
starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují
i obecným problémům spojených s cyklistickou dopravou. Asociace vznikla v červenci 2013.
Více o asociaci na www.cyklomesta.cz.
 
3) cyklostezka podél Košíkovského potoka
Odbor  výstavby  vydal  dne  20.03.2014 (č.j.  MCP11/14/017701/OV/Kři)  změnu rozhodnutí  o
umístění  stavby „JEDENÁCTKA VS – Praha 11“  nazvané „Cyklostezka 1.  etapa – doplnění
cyklostezky – úprava zpevněných ploch objektu Jedenáctka VS“.
Dne  26.03.2014  vydal  odbor  výstavby  (č.j.  MCP11/14/019637/OV/Kři)  oznámení  zahájení
společného řízení  na stavbu „Cyklostezka okolo Košíkovského potoka – napojení  na 11 VS
– 2. etapa Praha – Chodov“.
 
4) nové stojany, boxy na Opatově
Na základě výzvy městské části Praha 11 prostřednictvím časopisu Klíč a webových stránek
cyklisté zasílali své náměty na místa, kde cyklostojany chybí nebo jsou instalovány nevyhovující.
Téměř šest desítek stojanových hnízd po celém Jižním Městě bylo zahrnuto do tabulek, které
zahrnují jak místa, která nebyla realizována v předchozích etapách, tak místa kde jsou stávající
stojany již nevyhovující. Samozřejmě nechybí i nové lokality, které jsou rozděleny do několika
etap. Tabulky jsou zveřejněny na http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/jiznim-mestem-
na-kole/informace-pro-cyklisty/stojany-na-kola/kam-s-nim-aneb-stojany-na-kola-podle-vas.html .
Předběžná cena za projektovou dokumentaci pro 12 stojanových hnízd (3 – 5 stojanů v jednom
hnízdě) je 50 tis. Kč.
MČ Praha 11 dále připravuje realizaci cykloboxů u stanice metra Opatov.
Realizace stojanů i cykloboxů bude záviset na možnostech rozpočtu MČ.
MČ Praha 11 osloví MHMP s žádostí o poskytnutí finančního krytí na tuto akci.
 
5) spolupráce a koordinace s okolními městskými částmi
Ing.  Syrový  informoval  o  jednáních,  která  vede  s MČ Újezd  a  Křeslice  a  s Dendrologickou
zahradou. MČ Praha 11 připravuje na 05.06.2014 komentovanou projížďku na kole z Jižního
Města do Dendrologické zahrady v Průhonicích.
OSM ve spolupráci s Ing. Syrovým připravuje realizaci značení trasy informačními tabulkami.
 
6) Cyklozvonění 2014
Hlavním  organizátorem  Cyklozvonění  2014,  které  se  uskuteční  v září,  je  MČ Praha 13.
MČ Praha 11  se  zúčastní  přípravných  jednání.
 

http://www.cyklomesta.cz/
http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/jiznim-mestem-na-kole/informace-pro-cyklisty/stojany-na-kola/kam-s-nim-aneb-stojany-na-kola-podle-vas.html
http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/jiznim-mestem-na-kole/informace-pro-cyklisty/stojany-na-kola/kam-s-nim-aneb-stojany-na-kola-podle-vas.html


7) různé
PaedDr.  Mgr.  Kárský informoval  o záměru ukončení  činnosti  pracovní  skupiny Cyklotrasy a
cyklostezky a jmenování Komise pro cyklostezky a cyklotrasy. Komisi jmenuje Rada MČ Praha 11
na 8. schůzi dne 02.04.2014.

Přijatá usnesení:

Úkoly:

Náměty pro RMČ:

Přílohy:

Prezenční listina 1.4.2014 (pdf)

Zapsal: Šurovská Hana Ing. (OUR) P11, tajemník

Schválil: Ing. Eva Štampachová


