ZÁPIS Č. 6/2009
z jednání pracovní skupiny cyklotrasy a cyklostezky, konaného
d n e 1 8 .1 1 .2 0 0 9

Přítomni:

Ing. Eva Štampachová, Daniel Urban, Ing. Petra Vlášková

Nepřítomni:

Mgr. Dalibor Mlejnský, Jan Meixner, Mgr. Milan Česal, Petr
Volf, Miloslava Menclová

Omluveni:

Mgr. Dalibor Mlejnský, Jan Meixner, Mgr. Milan Česal, Petr
Volf, Miloslava Menclová

Hosté:

Ing. Vlasta Dirová (OŠK ÚMČ Praha 11), Jiří Juřík, Ing. Eva
Špelinová (DIPRO, spol. s r.o.), Ing. Květoslav Syrový (DIPRO,
spol. s r.o.), Petr Fiala (basepoint s.r.o.), Ing. arch. Wieslaw
Kubica (basepoint s.r.o.), Jiří Kaňka (basepoint s.r.o.), Ing.
arch. Lucie Faturíková (basepoint 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. Aktualizace cyklomapy MČ Praha 11
1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací
Hlavním úkolem stále zůstává otázka majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům.
Zcela vyřešena je podle informace projektantů pouze etapa 2.08 (část trasy při hranici
s MČ Praha - Újezd, v současné době označena jako A 216). Výkupy pozemků jsou
vzhledem k časové náročnosti v této fázi nereálné a je nutné hledat jiná řešení.
V rámci inženýringu budou projektanty v nejbližší době osloveni vlastníci dotčených
pozemků, s případnými dalšími konkrétními jednáními bude nápomocna MČ Praha 11.
V případě kontaktování vlastníků formou dopisu, bude předem jeho znění
konzultováno s pracovní skupinou resp. Ing. Štampachovou.
Problémy, které se objevují při inženýringu by bylo vhodné zkonzultovat s městskými
částmi, které již mají na svém území realizovány hlavní či páteřní cyklostezky (tj. ty,
které jsou projektově včetně příslušných povolení připravovány MČ a realizovány
Technickou správou komunikací hl. m. Prahy na základě schválení Komise Rady hl. m.
Prahy pro cyklistickou dopravu).
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Následující postup byl domluven takto:
- Veškeré připravované projektové dokumentace budou zkonzultovány s Ing.
Syrovým.
- V rámci inženýringu budou osloveni vlastníci dotčených pozemků.
- V pondělí 23.11.2009 se uskuteční schůzka zástupců spol. basepoint s.r.o.
s předsedou Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí p. Danielem Urbanem
ohledně jednání s vlastníky pozemků aj.
- Dne 19.11.2009 zašlou projektanti soupis soukromých vlastníků pozemků dotčených
připravovanými cyklistickými komunikacemi. Pracovní skupiny pomůže s doplněním
kontaktů na vlastníky(zajistí Ing. Vlášková).
- Projektant zpracuje tabulku připravovaných projektů se stručným soupisem
konkrétních problémů k řešení. Tabulku zašle do 23.11.2009 Ing. Štampachové a
Ing. Vláškové.

2. Aktualizace cyklomapy MČ Praha 11
Na konci března 2010 bychom chtěli vydat aktualizaci cyklomapy MČ Praha 11,
doplněnou především o připravované cyklistické stojany. Byl zkontaktován pan Kanis
ze spol. PLANsudio, spol. s.r.o. ohledně ceny za vydání cyklomapy a termínu dodání
dat. Nyní je potřeba rozhodnout o výši nákladu, od kterého se odvíjí výše ceny.
Tisková data by bylo nutné dodat cca do konce únoru 2010.
Přijatá usnesení:
Úkoly:
Náměty pro RMČ:

Přílohy:


Zapsal: Ing. Petra Vlášková

Schválil:
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Ing. Eva
Štampachová

