
Petr Hrabal, DiS.

městská část Praha Ji
PhDr. Šárka Zdeňková
radní — životníprostředí a doprava

zastupitel MÉ Praha 11

Praha 10. června 2015
Čj. MC‘PI 1!15!032955ĺZD

Znění úkolu: odpovědět na dotaz P. Hrabala, DIS., kteiý se dotazoval, jako?? máte

koncepci řešení tristní situace dopravy v klidu na Jižním Městě?

odpovídáni Váš na dotaz iznese;zý na 6. zasedáni ZMČ Praha 11.

Na základě Programového prohlášení Radi‘ MĚ uvádím, že si uvědomujeme

neutěšenou situaci vparkováni na Jižn [ni Městě. Možnost pro rozšíření parkovacích

míst vidíme v šetrných místních úpravách. Budeme řešit každodenní parkování

mimopražshých rezidentz°g v našich sídlištích.

placeného stání po celém území Jižního Města.

Odmítáme ale plošné zavedení zón

Dále prosím i‘příloze aktuální usnesení RMĚ ze dne 8.

placeného stání.

S pozdraven;

Zdeňková
radní MC Praha 11

6. 2015 nkajíci se zón

Váže ný pan

Vážem“ pane astupiteli,

PhDr. Šárka Jtli

Příloha: usnesení č. 0880ĺ23ĺP1201 5

Kontaktní spojení: ÚMČ Pniha II, Ocelikova 672, 14941 Praha 415, tel.: 267 902 202, e-mail: zdenkovas(2praha11.cz
Sídlo: Uřad městské části Praha II. Ocelikova 672. 14941 Praha 415. tel:267902111
Bankovní spojení: Ceská spořitelna. as. Praha 4. Č. ú. 2000807399/0800 ICO: 0023 1126



Městská Část Praha 11

USNESENÍ
23. schůze rady městské části

konaná dne 08.06.2015

číslo usnesení 08801231R12015

Zóny placeného stání na území MČ Praha fl

Rada městské části Praha U

I. nesouhlasí

1. se záměrem zavedení zón placeného stání na území Prahy 11 podle materiálu,

prezentovaném na jednání dne 14.5.2015 na MHMP, z důvodů:

• materiál je předložen ve velmi nedostatečné verzi (nejsou vidět detaily ulic ani typy

zón pro jednotlivé ulice), chybí merndika celého projektu

• v dostupných podkladech se objevuji rozdílné termíny zavedeni zón na Praze 11

• data, ze kterých se podle prezentace vycházelo pro Prahu 11, jsou neaktuální

• nejsou známy náklady a výnosy MČ Praha 11 v souvislosti se zavedením projektu

• nedostatečný čas na důkladné vyhodnocení a projednání návrhu projektu

na úrovni městské části

• materiál nebyl předem konzultován s MČ Praha 11

• lokality jsou nevhodně vymezeny

II. považuje

1. předložené vyznačení parkovacích zón za neodpovídající současnému stavu a potřebám

MČ Praha 11

III. doporučuje

1. řešit parkovací zóny případně až po vyhodnocení dopadů zřízení parkovacích zón

na městských částech. které jsou blĺže centru, zejména Praha 4, a na základě výsledku

projednánĺ s občany Prahy 11



IV. deklaruje

1. platnost usnesení č. 0090121R12013 ze dne 23. 1. 2013, kterým MČ Praha 11 vystoupila

V. ukládá

z projektu zřizování zón placeného stání na území MČ Pil

1. radní PhDr. Šárce Zdeňkové

• odeslat stanovisko MČ Praha 11 ve véci zón placeného stání na

Termín: 10.6.2015

Starosta MČ Praha 11: Ing. Jiří Štyler

Ověřovatel: Ing. Ladislav Kos, zástupce starosty

Předkladatel: PhDr. Šárka Zdeňková, radní

Zpracoval odbor: OSM

Zpracovatel: VED OSM Boublík Kvido Ing. Pil
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