
 1 

ZZÁÁPPIISS  ČČ..  77  

zz  jjeeddnnáánníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  ccyykklloottrraassyy  aa  ccyykklloosstteezzkkyy,,  kkoonnaannééhhoo  
ddnnee  1188..99..22000077  

 

 

Přítomni: Ing. Eva Štampachová, Petr Volf, Miloslava Menclová, Daniel 
Urban  

Nepřítomni: Mgr. Dalibor Mlejnský, Mgr. Milan Česal, Jan Meixner 

Omluveni:       

Hosté: Ing. arch. Jan Kábrt, Ing. Květoslav Syrový (DIPRO, spol. 
s r.o.), 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 v druhé polovině listopadu 2007. 

 

Program jednání:

Členové pracovní skupiny byli informováni o tom, že DIPRO, spol. s.r.o. již odevzdalo 
projektovou dokumentaci k 1.etapě realizace cyklotras (Dopravní značení, které má 
letos realizovat TSK). Pan Ing. Syrový ze spol. DIPRO, s r.o., který je členem Komise 
Rady HMP pro cyklistickou dopravu (dále jen komise), přednese tento záměr na 
jednání komise, aby mohl být schválen a předán k realizaci TSK. 

 

Dále bylo jednáno o přípravě cyklistické mapy Prahy 11: 

- Spol. PLANstudio zaslalo na základě jednání ze dne 10.9.2007 kalkulaci přípravy a 
tisku cyklistické mapy v nákladu 40 000 ks (242 000,- Kč bez DPH), 50 000 ks 
(270 000,- Kč bez DPH) a 100 000 ks (414 000,- Kč). 

- Členové pracovní skupiny se dohodli, že součástí cyklistické mapy nebude území 
Újezdu u Průhonic a to z důvodu výrazné změny měřítka mapy a nízkého počtu 
výtisků mapy požadovaného MČ Újezd u Průhonic tj. 2000 ks. Měřítko mapy se 
zahrnutím Újezdu u Průhonic vychází na 1:12 000, bez jeho zahrnutí na 1:9000. 

- Paní Menclová předala informace o restauračních zařízeních a cykloservisech 
v blízkosti navržené cyklistické infrastruktury panu Volfovi, který bude jednat se spol. 
Siréna ohledně inzerce do cyklistické mapy. 

- Bylo dohodnuto, že legenda mapy bude v členění cyklistické stezky, cyklistické trasy 
a doporučené trasy. Toto členění vychází z celopražské cyklomapy. 
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- U spol. DIPRO, s r.o. bude objednáno zpracování mapových podkladů k cyklomapě. 
Nabídka s vyčíslenou cenou za zhotovení těchto podkladů bude dodána do 
21.9.2007. 

- Odboru územního rozvoje byl uložen úkol zpracovat do porady vedení dne 9.10.2007 
materiál s upřesněným harmonogramem výroby cyklomapy. 

 

 

Přijatá usnesení: 
      

Úkoly: 
OÚR - připravit materiál do PV 9.10.2007 - Harmonogram výroby cyklomapy 

Náměty pro RMČ: 
      

 

 

 

Přílohy: 

�       

 

 

 

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


