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ZZÁÁPPIISS  ČČ..  22//22000088  

zz  jjeeddnnáánníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  ccyykklloottrraassyy  aa  ccyykklloosstteezzkkyy,,  kkoonnaannééhhoo  
ddnnee  2255..0033..22000088  

 

 

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

Nepřítomni: Mgr. Milan Česal, Jan Meixner 

Omluveni:       

Hosté: Pavel Frydrych (MČ Praha 15), Ing. arch. Jan Kábrt (OÚR), 
PaedDr. Josef Škvor (OKS), Ing. Jarmila Vízková (OSM)  

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

Usnášeníschopnost: ano 

Datum a místo konání příštího jednání:       

 

Program jednání:

Na začátku jednání byla představena finální podoba cyklistické mapy Prahy 11, která 
má být v dubnu distribuována občanům Jižního Města spolu s čtrnáctidenníkem Klíč. 
Poté pan starosta všem poděkoval za spolupráci při její přípravě. 

Představena byla také informační cyklocedulka MČ s heslem „Jižním Městem na kole“, 
která bude doplňovat dopravní značení cyklistických tras. 

 

Přítomní byli dále informováni o následujícím: 

- evropský projekt BYPAD - nástroj pro podporu cyklistiky ve městech 
- spočívá ve výměně a sdílení informací 
- na cyklistickém semináři konaném dne 06.03.2008 
v rámci 1. veletrhu cestovního ruchu FOR TRAVEL byl 
krajům, které nejlépe komunikují udělen certifikát 

- možnost cykloprojížďky po Plzni - v rámci získávání cyklistických zkušeností z jiných 
měst nám byla nabídnuta možnost cykloprojížďky po Plzni, navržen termín 
v průběhu června 

- cyklistické stojany od MHMP - dle informace Komise pro cyklistickou dopravu RHMP 
je akce „Stojany pro Prahu“ ve fázi výběru zhotovitele; poté budeme znovu 
informováni a TSK provede na námi určených místech jejich instalaci (vhodná místa 
pro instalaci stojanů byla vybrána na jednání pracovní skupiny dne 19.02.2007) 

- p. Ing. Ritt (MČ Šeberov) telefonicky informoval o problémech při projednávání 
cyklostezek na OŽP MČ Praha 11 - dále bude řešit přes Ing. Štampachovou 
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Od dubna budou pokračovat cykloprojížďky po Jižním Městě zaměřené na kontrolu 
dopravního značení realizovaného v loňském roce a na počátku letošního roku TSK. Po 
skončení jednání byly termíny dvou cykloprojížděk stanoveny následovně: 

  - 18.04.2008 9.00 hod. start u Chodovské tvrze 

  - 02.05.2008 9.00 hod. start u Komunitního centra matky Terezy 

 

Plánované cyklistické akce na JM v roce 2008: 

- přelom května a června -  cyklojízda Praha - Vídeň po greenway 

- 13.09. - Jižní Město na kolech 

- 21.09. -  cyklozvonění ve spolupráci s Prahou 13, 12, 4 a 5 (v rámci týdne mobility 
16. - 22.09.) 

 

 

Přijatá usnesení: 
      

Úkoly: 
      

Náměty pro RMČ: 
      

 

 

 

Přílohy: 

�       

 

 

 

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


