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ZZÁÁPPIISS  ČČ..  11//22000099  

zz  jjeeddnnáánníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  ccyykklloottrraassyy  aa  ccyykklloosstteezzkkyy,,  kkoonnaannééhhoo  
ddnnee  2277..11..22000099  

 

 

Přítomni: Ing. Eva Štampachová, Ing. Petra Vlášková 

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

Omluveni: Miloslava Menclová 

Hosté: Jitka Beránková (OSM), Jiří Kaňka (basepoint s.r.o.), 
Ing. Květoslav Syrový (DIPRO, spol. s r.o.), PaedDr. Josef 
Škvor (OKS), Ing. arch Jan Kábrt (OÚR) 

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

Usnášeníschopnost: ano 

Datum a místo konání příštího jednání: 10.02.2009 - ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 
672, zasedací místnost C 

 

Program jednání:

 

1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací 

2. Stojany do MŠ 

3. Greenways 

4. Různé 

 

 

1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací 

Podle informace p. Kaňky jsou již v terénu zmapovány všechny zadané trasy. Prioritně 
bude zpracována část páteřních tras A41 a A21 od křížení s ulicí Hněvkovského po 
jižní hranici městské části, bez mimoúrovňového křížení s ulicí Opatovskou, které bude 
řešeno samostatně. Tyto úseky jsou majetkově nejlépe řešitelné a zároveň je možné 
je realizovat z finančních prostředků MHMP.  Informace o těchto trasách včetně 
přibližné realizační ceny bude předána cyklistické komisi RHMP na jednání dne 
09.02.2009 tak, aby byly trasy zařazeny do realizačního seznamu TSK pro rok 2009 
(zajistí p. Kaňka). 

Některé trasy je nutno zároveň zkoordinovat s navrhovanou trasou tramvaje. 

Při projednávání páteřních a hlavních tras na TSK nejlépe obrátit se nejdříve na p. 
Introviče, který je cyklokoordinátorem za TSK. 



 2 

 

2. Stojany do MŠ 

Na setkání ředitelů ZŠ a MŠ 12.12.2008 nebyla problematika cyklistických stojanů 
dořešena. Termín dalšího jednání s řediteli mateřských škol je naplánován na 20.02 za 
účasti pojišťovacího agenta a bezpečnostní kontrolorky. Pozvánka bude teprve 
rozeslána. 

Ohledně následné propagace a zajištění informací o možnosti využít jízdní kolo jako 
dopravní prostředek při cestách do škol by bylo možné kontaktovat organizaci Pražské 
matky. Osvětové akce by se mohly konat i  např. v rámci Dne bez aut. 

 

 

3. Greenways 

Proznačení trasy Greenways Praha - Vídeň přes území Jižního Města zatím není 
naplánováno.  

Od Nadace Partnerství přišla nabídka na umístění odpočívek na trase Greenways. 
Jednání s p. Mourkem se uskuteční pravděpodobně v příštím týdnu.  

 

 

4. Různé 

- V termínu 26. - 30.05.2009 se bude v Královéhradeckém kraji konat cyklokonference 
na téma od vize k realitě. 

- Cyklistickou stezku v centrálním parku by měla v letošním roce realizovat TSK. Tato 
stezka navazuje na prioritně připravovanou stezku (část A41 a A21). 

- V cyklistické komisi RHMP bylo na jednání 12.01.2009 schváleno zadání akce A222 
Roztyly - Spořilov. Na území MČ Praha 11 se jedná o úpravu světelných křižovatek 
(integrace přejezdů pro cyklisty) Ryšavého × Tomíčkova a Ryšavého × rampa 5. 
května. 

- Cyklistická komise RHMP (12.01.2009) souhlasila s tím, aby úsek původní cyklotrasy 
ÚJ-BR Kateřinky - Újezd byl zařazen jako hlavní trasa celoměstského významu (A21). 
Na území MČ Praha 11 bude v této souvislosti přeznačena trasa od Centrálního 
parku směrem k MČ Praha Újezd (zajišťuje TSK). 

- Část trasy původní ÚJ-BR od ulice Opatovské směrem na jih, která již není 
v celoměstském systému zařazena mezi páteřní či hlavní trasy bude potřeba opravit 
z rozpočtu MČ. 

- Na trase od ulice Otické směrem k vodní nádrži Hostivař jsou v místě před křížením 
s ulicí Výstavní umístěny nevzhledné masivní citybloky namísto projektovaného 
zábradlí. Bude oslovena TSK s požadavkem o nápravu. 
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- Je plánováno umístění informativních cyklistických cedulí na trasách při vjezdech do 
území. Cedule je potřeba graficky zpracovat. 

- Pro pořádání cyklistických akcí by bylo dobré nechat vyrobit tématické propagační 
předměty např. reflexní pásky. 

 

 

Přijatá usnesení: 
      

Úkoly: 
      

Náměty pro RMČ: 
      

 

 

 

Přílohy: 

�       

 

 

 

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


