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ZZÁÁPPIISS  ČČ..  44//22000088  

zz  jjeeddnnáánníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  ccyykklloottrraassyy  aa  ccyykklloosstteezzkkyy,,  kkoonnaannééhhoo  
ddnnee  9.12.2008  

 

 

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

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

Omluveni:       

Hosté: Jitka Beránková (OSM), Petr Fiala (basepoint s.r.o.), Mgr. Ing. 
arch.  Wieslaw Kubica (basepoint s.r.o.), Jiří Kaňka (basepoint 
s.r.o.), Ing. Filip Ranoš (MČ Praha - Újezd), Ing. Květoslav 
Syrový (DIPRO, spol. s r.o.), Ing. Eva Špelinová (DIPRO, spol. 
s r.o.) 

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

Usnášeníschopnost: ano 

Datum a místo konání příštího jednání:       

 

Program jednání:

Jedním z hlavních bodů jednání byl další postup přípravy projektové dokumentace 
cyklistických tras a stezek včetně upřesnění spolupráce spol. basepoint s.r.o. 
s městskou částí: 

▫ Společnost basepoint s.r.o. podala na odbor výstavby ohlášení stavebních 
úprav části cyklistické komunikace „ÚJ - BR“ v úseku mezi ulicemi Opatovská 
a Ke Kateřinkám. Podklady k ohlášení nejsou kompletní a vzhledem ke krátké 
časové lhůtě pro doplnění bude ohlášení staženo. Tento úsek není stále 
dořešen ani co se týče realizace - v celoměstském systému již  trasa od metra 
Opatov směrem na jih není uvažována jako páteřní či hlavní z důvodu velkého 
množství bariér. MČ Praha 11 i MČ Praha - Újezd tuto trasu nepovažují jen za 
trasu místního významu a budou iniciovat revizi celoměstského systému 
cyklotras. Do budoucna se na této trase počítá i s bezbariérovou úpravou 
podchodu pod ulicí Opatovská. 

▫ Pan Kaňka upozornil na problémy s inženýringem a dohledáním vlastníků 
staveb. Veškeré problémy nutno neprodleně řešit s MČ. V rámci inženýringu 
bude potřeba uskutečnit schůzku se zástupci Technické správy komunikací 
hl. m. Prahy (TSK) a zástupci Komise pro cyklistickou dopravu Rady hl. m. 
Prahy a upřesnit úseky, které by mohla realizovat TSK. 

 

Dalším bodem jednání byly cyklistické stojany. Souhlasy vlastníků pozemků pro 
cyklistické stojany do prvních sedmi lokalit (ÚMČ Ocelíkova, ÚMČ Vidimova, ÚMČ 
Bohúňova, Komunitní centrum Matky Terezy, pošta v ul. Podjavorinské, stanice metra 
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Opatov a Chodov) stále nejsou kompletní. Dále je připravována dokumentace 
cyklistických stojanů do dalších cca 50 lokalit, mezi nimiž jsou v první řadě mateřské a 
základní školy. Na setkání ředitelů ZŠ a MŠ 12.12.2008 je nutno opět o cyklistických 
stojanech jednat a řešit nedořešené otázky.  

 

 

Přijatá usnesení: 
      

Úkoly: 
      

Náměty pro RMČ: 
      

 

 

 

Přílohy: 

�       

 

 

 

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


