ZÁPIS Č. 4/2009
z jednání pracovní skupiny cyklotrasy a cyklostezky, konaného
d n e 1 5 .6 .2 0 0 9

Přítomni:

Ing. Eva Štampachová, Miloslava Menclová, Ing. Petra
Vlášková

Nepřítomni:

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

Omluveni:

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

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. Cyklistické stojany
3. Různé
1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací
Projekt na prioritní úseky tras A21 a A41 je podán na odboru výstavby ÚMČ Praha 11.
Nad tímto projektem se uskuteční jednání s předsedou Komise Rady HMP pro
cyklistickou dopravu p. Polákem příští týden 22.06.2009.
Následně bude projektována zbývající část trasy A41 a trasa A225. V úterý 23.06.2009
se uskuteční schůzka přímo na místě. Není potřeba ve všech místech přesně dodržet
trasu navrženou ve studii - trasy i konkrétní řešení jednotlivých míst je nutné prověřit
a častěji konzultovat s Ing. Syrovým.
Etapu 2.08 na trase A216 je nutné koordinovat s MČ Praha - Újezd, s Ing. Ranošem.
Etapu 3.23 (místní trasa), která se týká pouze realizace dopravního značení, je možné
uskutečnit až po realizaci páteřní trasy na kterou navazuje.
Vedení cyklistických tras je nutné koordinovat s organizací dopravy v klidu, kterou řeší
společnost jihoměstská parkovací a.s. (Ing. Myška).
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2. Cyklistické stojany
Ing. Syrový informoval přítomné o postupu projednávání umístění cyklistických
stojanů na veřejná prostranství a do mateřských školek. V současné době se čeká na
několik posledních vyjádření, poté bude dokumentace podána na odboru výstavby
ÚMČ Praha 11.
3. Různé
- Do grantového programu Greenways 2009 bude přihlášena akce „Slavnostní otevření
cyklostezky v Centrálním parku“, která by měla být realizována v letošním roce.
- Je připravována nová mapa v elektronické podobě na internetové stránky městské
části, která bude obsahovat i cyklistické trasy a stezky.
- V příštím roce by měla být aktualizována papírová cyklomapa MČ - nově by zde měly
být informace o cyklistických stojanech.
- Ing. Syrový přislíbil dodat informace ohledně vize dopravního řešení ulice Opatovská
v souvislosti s vedením trasy A22.
- Byl navržen podnět pro Komisi RHMP pro cyklistickou dopravu - metodika koordinace
MČ a záměrů v území především na komunikacích MHMP tak, aby nebyla opomenuta
řešení pro cyklistickou dopravu.

Přijatá usnesení:
Úkoly:
Náměty pro RMČ:

Přílohy:


Zapsal: Ing. Petra Vlášková

Schválil:
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Ing. Eva
Štampachová

