
 1 

ZZÁÁPPIISS  ČČ..  11  

zz  jjeeddnnáánníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  ccyykklloottrraassyy  aa  ccyykklloosstteezzkkyy,,  kkoonnaannééhhoo  
ddnnee  1100..11..22000088  

 

 

Přítomni: Mgr. Dalibor Mlejnský, Ing. Eva Štampachová, Daniel Urban, 
Petr Volf 

Nepřítomni: Miloslava Menclová, Mgr. Milan Česal, Jan Meixner 

Omluveni:       

Hosté: Ing. Vlasta Dirová (OŠK), Anna Šimůnková (Siréna, spol. 
s r.o.), Ing. arch. Miroslava Fišarová (OÚR), Ing. Květoslav 
Syrový (Dipro, spol. s r.o.), Ing. Jiří Kanis (PLANstudio, spol. 
s r.o.), Ing. Iva Smejkalová (MČ Praha-Újezd), Ing. Filip Ranoš 
(MČ Praha-Újezd), Ing. Jarmila Vízková (OSM), Ing. arch. Jan 
Kábrt (OÚR)  

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

Usnášeníschopnost: ano 

Datum a místo konání příštího jednání:       

 

Program jednání:

Na začátku jednání byli všichni přítomní krátce informováni o postupu realizace 
cyklistické infrastruktury na Praze 11 (viz příloha). 

Hlavním bodem jednání byla příprava výroby cyklomapy Prahy 11, jejíž vydání je 
naplánováno na březen 2008 v nákladu 100 000 ks. V dubnu bude cyklomapa 
distribuována společně s časopisem Klíč. 

Postup zpracování cyklomapy: 

• Společnost DIPRO, spol. s r.o. zpracovala podklady týkající se vedení 
značených tras, stezek a doporučených tras pro cyklomapu. Tyto podklady byly 
na jednání rozdány,  po projednání zůstávají ve stejné podobě a byly předány 
Ing. Kanisovi. 

• Smlouva na inzerci do cyklomapy, kterou bude zajišťovat společnost Siréna, 
spol. s r.o., je připravena k podpisu. Zpracovanou inzerci je potřeba předat 
společnosti PLANstudio, spol. s r.o. nejpozději do 12.3.2008. 

• Tisk mapy zajistí společnost PLANstudio, spol. s r.o., která vydává cyklomapu i 
pro Magistrát hl.m. Prahy. 

o objednávku na základě již zaslané cenové nabídky zpracuje odbor 
územního rozvoje (OÚR) 
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o podpis smlouvy s PLANstudio, spol. s r.o. včetně vyjádření příslušných 
odborů k jejímu návrhu zajistí odbor školství a kultury (OŠK) 

o textové informace do mapy včetně pokynů ke zpracování obálky mapy 
zajistí PaedDr. Josef Škvor (OKS) 

 

Dále je potřeba zajistit informační cedule s logem městské části, které budou 
umístěny na všechny sloupky s cyklistickým dopravním značením typu IS 21 a IS 19 
(směrové značky s číslem cyklotrasy). Koordinační schůzka ohledně informačních 
cedulí MČ se uskuteční v pondělí 14.1.2008. 

 

 

Přijatá usnesení: 
      

Úkoly: 
OÚR - zpracovat objednávku na zpracování a tisk cyklomapy 

OŠK - zajistit podpis smlouvy na zpracování a tisk cyklomapy 

OKS - zpracovat pokyny k obálce cyklomapy a dodat textové informace, které budou 
součástí cyklomapy 

Náměty pro RMČ: 
      

 

 

 

Přílohy: 

� Informace o postupu realizace cykl. infrastruktury na Praze 11 

 

 

 

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


