
 1 

ZZÁÁPPIISS  ČČ..  33//22000088  

zz  jjeeddnnáánníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  ccyykklloottrraassyy  aa  ccyykklloosstteezzkkyy,,  kkoonnaannééhhoo  
ddnnee  0099..1100..22000088  

 

 

Přítomni: Ing. Eva Štampachová, Jan Meixner, Miloslava Menclová 

Nepřítomni: Mgr. Dalibor Mlejnský, Daniel Urban, Petr Volf, Mgr. Milan 
Česal 

Omluveni:       

Hosté: Ing. arch. Jan Kábrt (OÚR), Ing. Květoslav Syrový (DIPRO, 
spol. s r.o.), Ing. Eva Špelinová (DIPRO, spol. s r.o.), Petr 
Fiala (basepoint s.r.o.), Ing. Filip Ranoš (MČ Praha - Újezd) 

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 následujícím: 

� Návštěva Plzně s cyklistickou tématikou se uskutečnila 13.06.2008 - fotografie 
jsou na internetových stránkách MČ. 

� Cyklistická sekce na internet. stránkách městské části (www.praha11.cz/cyklo) 
je průběžně aktualizována, byly přidány informace o pracovní skupině, 
fotografie ze zahraničí aj. 

� V září 2008 proběhlo vydání nové cyklomapy hl. města Prahy. 

� Umístění cedulek „Jižním Městem na kole“ bude dle sdělení odboru správy 
majetku opraveno v průběhu října, včetně jejich odstranění z míst mimo území 
MČ Praha 11. Na vstupech do území by mohly být umístěny vstupní 
informativní tabule s uvítáním, případně s mapou apod. 

� Proběhlo jednání s p. Smolíkem z Nadace Partnerství ohledně změny vedení 
trasy Greenway Praha - Vídeň. Měla by být nově vedena centrálním parkem a 
celá proznačena z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

 

Dalším bodem jednání byl současný postup přípravy a realizace cyklistických 
komunikací. Na základě výběrového řízení a usnesení Rady městské části Praha 11 
č. 0644/17/R/2008 z 06.08.2008 byla pro zpracování dalších projektových 
dokumentací vybrána společnost basepoint s.r.o. Projektová dokumentace bude 
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konzultována se společností DIPRO, spol. s r.o  jako zpracovatelem studie řešení 
cyklistických komunikací. Součástí prioritních úseků, které budou projektově 
zpracovány v první fázi jsou části cyklotras při hranici s MČ Praha - Újezd, které je 
nutno s touto MČ koordinovat. 

 

 

Po realizaci 1. etapy cyklistických tras proběhla kontrola realizované značení ze 
kterého vyplynuly požadavky na doplnění značení a reklamace. Ty byly předány 
Technické správě komunikací hl. m. Prahy. Na základě následných kontrol 
cykloznačení, které proběhly v průběhu září a na začátku října, bylo zjištěno, že 
některé opravy již proběhly: 

� trasa A225 v části mezi ul. Klíčova a Knovízská již byla přeložena mimo 
uzavřenou komunikaci, 

� na trase A222 u hotelu Nosál je již vyměněna dopravní značka IS20, která 
naváděla špatným směrem, 

� vyvrácená značka na trase A22 v blízkosti srubu Gizela  byla upevněna, 

� u ul. K Horkám na trase A41 byla doplněna dopravní značka IS20 s vyznačením 
průjezdu křižovatkou, 

� v podchodu pod ul. Türkova odděleny směry cyklistů, zábradlí vedle pásu pro 
chodce nebylo doposud realizováno, 

� dopravní značka IS19c navádějící směrem k Chodovské tvrzi stále chybí, 

� chybí dopravní značky IS19 s vyznačením cílů v místě napojení tras A216 a 
A226, 

� doposud nebyla odstraněna dopravní značka IS21b na trase A226 chybně 
navádějící do ulice K Jezeru, 

� zatím neproběhly stavební práce (sklápění obrub). 

 

 

Hlavním bodem jednání byly dále cyklistické stojany. V současné době je u společnosti 
DIPRO, spol. s r.o. objednáno zpracování projektové dokumentace umístění stojanů. 
Prioritně je řešeno 7 lokalit (ÚMČ Ocelíkova, ÚMČ Vidimova, ÚMČ Bohúňova, 
Komunitní centrum Matky Terezy, pošta v ul. Podjavorinské, stanice metra Opatov a 
Chodov), do kterých poskytne stojany Magistrát hl. m. Prahy. Nyní jsou největším 
problémem souhlasy vlastníků pozemků. Dopravní podnik požaduje uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem pozemků za úhradu. Toto bude řešeno prostřednictvím Komise 
Rady HMP pro cyklistickou dopravu. Česká pošta, a.s. na naši žádost doposud 
nereagovala.  

Další stojany budou umisťovány k mateřským školkám a základním školám. Pan 
Syrový zpracuje pro ředitele MŠ a SŠ informaci týkající se cykl. stojanů. Pan Ranoš 
informoval o cyklistických stojanech, které jsou umístěny v ZŠ a MŠ K Dolům 
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v Modřanech na uzamčeném školním dvoře. Na cyklistické stojany do MŠ budeme 
žádat o grant z Nadace ČEZ. 

 

 

 

 

Přijatá usnesení: 
      

Úkoly: 
      

Náměty pro RMČ: 
      

 

 

 

Přílohy: 

�       

 

 

 

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


