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ZZÁÁPPIISS  ČČ..  22//22000099  

zz  jjeeddnnáánníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  ccyykklloottrraassyy  aa  ccyykklloosstteezzkkyy,,  kkoonnaannééhhoo  
ddnnee  1100..22..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: Petr Fiala (basepoint s.r.o.), Jiří Kaňka (basepoint s.r.o.), Ing. 
Květoslav Syrový (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:

 

1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací 

2. Řešení podchodů 

3. Různé 

 

 

1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací 

Z důvodu požadavku na zařazení částí tras A21 a A41 do realizačního seznamu TSK 
pro rok 2009, byly předány podklady na jednání cyklistické komise RHMP dne 
09.02.2009. Cyklistická komise RHMP zařazení těchto tras k realizaci na jednání zatím 
neprobrala. Podle neoficiálních informací by mohly být z finančních prostředků MHMP 
realizovány na území MČ v letošním roce cyklostezky za cca 6,5 mil. Kč, přičemž 
odhad rozpočtu na již přislíbenou realizaci cyklostezky v Centrálním parku činí 
4 mil. Kč. Celkový rozpočet MHMP na cyklistickou infrastrukturu činí v letošním roce 
cca 70 mil. Kč. 

Majetkově nejlépe řešitelné úseky A21 a A41 budou projektově zpracovány celé 
(cílový stav) včetně zajištění potřebných povolení. Pro realizaci budou tyto trasy 
rozčleněny na cca 5 - 6 úseků. I při realizaci jen některých úseků bude celá trasa 
průjezdná. 
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Krátce bylo řešeno překonání ulice Hviezdoslavova na trase A41 v blízkosti okružní 
křižovatky. U ulice Hviezdoslavova bude nutné rozšířit chodníky, aby mohl být 
realizován přejezd pro cyklisty. 

Majetkově řešitelný je zároveň úsek stávající trasy A216 při jižním okraji území MČ 
(etapa 2.08). Tato trasa přetíná hranici městských částí a je nutné ji koordinovat s MČ 
Praha - Újezd. 

 

 

2. Řešení bezbarierizace podchodů 

Na trase A21 se nachází podchod pod ulicí Opatovskou. Podchod je řešen samostatně, 
ale problematické je dodržení sklonu dle normy - vychází cca 100 m dlouhá rampa. 
Maximální normový sklon je nutné dodržet i s ohledem na pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu. 

Přítomní byli informování o zřízení pracovní skupiny Pro Prahu bezbariérovou a 
otevřenou na Magistrátu hl. m. Prahy a o dopisu Pražské organizace vozíčkářů, ve 
kterém je např. požadována bezbarierizace podchodu pod ulicí Opatovská v blízkosti 
ulice Chilská (na trase ÚJ-BR). Tento podnět bude předán na MHMP Besip. 

 

 

3. Různé 

Bylo požádáno o svěření pozemků u ulic Mírového Hnutí a K Horkám za účelem 
realizace sportparku, jehož součástí by mohla být i BMX dráha. Ve studii není dořešen 
např. dojezdový prostor, startovací rampy a umístění cyklistických stojanů. Toto je 
nutné případně řešit v dalších stupních projektové přípravy. 

Z nabídky Nadace Partnerství na odpočívky na trase Greenways prozatím sešlo. 
Sponzor odřekl nabídku. 

Přítomní byli informováni o dopisu OS Chodov, který upozorňuje na nebezpečná místa 
na cyklistických trasách. Projektant poskytl vysvětlení ke sporným místům. 

20.02.2009 se uskuteční schůzka s řediteli MŠ a ZŠ ohledně cyklistických stojanů. Na 
jednání bude přizván i vedoucí právního odboru. 

Společnost Eltodo dopravní systémy předložila MČ materiál „Koncepce dopravního 
řízení v jižní oblasti Prahy“ z prosince 2008. Na základě tohoto podkladu zpracoval 
odbor územního rozvoje seznam světelných signalizačních zařízení na území MČ 
včetně např. informace o křížení s cyklistickou trasou, ze kterého vyplývají požadavky 
na bezpečné plnohodnotné převedení cyklistů. 
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Přijatá usnesení: 
      

Úkoly: 
      

Náměty pro RMČ: 
      

 

 

 

Přílohy: 

�       

 

 

 

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


