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ZZÁÁPPIISS  ČČ..  66  

zz  jjeeddnnáánníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  ccyykklloottrraassyy  aa  ccyykklloosstteezzkkyy,,  kkoonnaannééhhoo  
ddnnee  11..88..22000077  

 

 

Přítomni: Ing. Eva Štampachová, Mgr. Dalibor Mlejnský, Petr Volf, 
Miloslava Menclová, Jan Meixner 

Nepřítomni: Mgr. Milan Česal, Daniel Urban 

Omluveni:       

Hosté: Ing. arch. Jan Kábrt, PaedDr. Josef Škvor 

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

Usnášeníschopnost: ano 

Datum a místo konání příštího jednání: Příští jednání pracovní skupiny se 
uskuteční koncem září 2007. 

 

Program jednání:

Na začátku jednání Ing.arch. Jan Kábrt rekapituloval dosavadní vývoj přípravy a 
realizace cyklostezek a cyklotras na území městské části (MČ). Od posledního jednání 
pracovní skupiny dne 22.5.2007 byla od spol. DIPRO s r.o. objednána 1.etapa 
projektových prací tj. vyznačení cyklotras na stávajících komunikacích v délce cca 20 
km – viz mapa v příloze (bude realizovat TSK v tomto roce). Dále  spol. DIPRO s r.o. 
do konce srpna dodá nabídky na projektové práce na cyklotrasy a cyklostezky, jejichž 
realizaci by mohlo zajistit TSK v příštím roce a na akce MČ. 

Ing.arch. Jan Kábrt a Ing. Štampachová informovali o jednání se zástupci ÚMČ 
Šeberov a Újezd, kde byly vzájemně předány informace o cyklogenerelech 
jednotlivých MČ. 

Ing. Štampachová dále podala následující informace: 

• Ještě v letošním roce by mohla být realizována cyklotrasa v ulici Exnárova 
(A 2161). 

• Na TSK odešel dopis s žádostí o opravu komunikace po níž vede stávající 
cyklostezka místního významu A 2195 (od křížení ul. Opatovská a Chilská JV 
směrem rovnoběžně s Brněnskou). Komunikace je ve správě TSK a je zde 
nutná oprava povrchu a výměna poklopů kanalizačních šachet. 

• V rámci revitalizace potoka a opravy retenčních nádrží na SV k.ú. Háje by měla 
být realizována část cyklotrasy A 2281 (severně od ul. Nad Úpadem, v místě 
panelové obslužné komunikace). Realizace revitalizace potoka je odhadována 
za cca 2 roky. 
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Dalším bodem jednání bylo vedení cyklostezky (A22) centrálním parkem (CP). Kvůli 
terénním nerovnostem je poslední variantou vedení cyklostezky její přimknutí 
k chodníku při severním okraji parku. Cyklostezka bude od chodníku oddělena nejlépe 
barevným pásem. Bylo diskutováno zřízení či nezřízení obratišť pro in-line bruslaře na 
koncích cyklostezky v CP a pracovní skupina se přiklonila k jejich zřízení. Tento 
požadavek bude předán spol. SIN s r.o., která přislíbila zpracování projektové 
dokumentace i realizaci. 

Dále bude potřeba připravit grafickou podobu informačních tabulek (označení 
cyklistického okruhu kolem JM, info kam se nemá vstupovat nebo naopak vjíždět aj.) 
– úkol zadán PaeDr J. Škvorovi. Pan J. Meixner doporučuje připravit laskavou kampaň 
ve smyslu „Děkujeme Vám, že nevstupujete na cyklostezku“ apod. 

Vydání cyklomapy je naplánováno na jaro 2008. Na rubové straně mapy by mohly být 
informace o vybavení na kolo, životním prostředí, cykloservisech, restauracích, 
sportovištích aj. V této souvislosti byly členům pracovní skupiny rozdány úkoly: 

• PaedDr. Josef Škvor - příprava informací o cyklistické výstroji 

•  Petr Volf - příprava informací o dopravních předpisech týkajících se 
cyklistické dopravy 

• Miloslava Menclová - příprava informací o cykloservisech na JM a 
restauračních zařízeních v blízkosti cyklistických tras a stezek 

V souvislosti s přípravou mapy je třeba dojednat schůzku se spol. PLANstudio, 
která bude mapu připravovat a tisknout a domluvit jaké podklady budou 
potřebovat – úkol pozvat spol. PLANstudio zadán panu P. Volfovi (termín do 
15.8.2007). 

 

 

Přijatá usnesení: 
      

Úkoly: 
1. příprava grafické podoby informačních tabulek – PaeDr. Josef Škvor 

2. informace o cyklistické výstroji - PaedDr. Josef Škvor 

3. informace o dopravních předpisech týkajících se cyklistické dopravy – Petr Volf 

4. informace o cykloservisech na JM a restauračních zařízeních v blízkosti 
cyklistických tras a stezek – Miloslava Menclová 

5. pozvání spol. PLANstudio v souvislosti s přípravou cyklomapy – Petr Volf 

Náměty pro RMČ: 
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Přílohy: 

� mapa cyklotras - 1.etapa DZ 

� prezenční listina 

 

 

 

Zapsal:   Ing. Petra Vlášková Schválil: Ing. Eva 
Štampachová 


