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ZZÁÁPPIISS  ČČ..  77//22000099  

zz  jjeeddnnáánníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  ccyykklloottrraassyy  aa  ccyykklloosstteezzkkyy,,  kkoonnaannééhhoo  
ddnnee  1166..1122..22000099  

 

 

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

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

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

Hosté: 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.), Ing. arch. 
Lucie Faturíková (basepoint s.r.o.) 

Místo jednání: ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, radniční sklípek 

Usnášeníschopnost: ano 

Datum a místo konání příštího jednání:       

 

Program jednání:

1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací 

2. Různé 

 

 

1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací 

V úvodu jednání proběhla kontrola postupu domluveného na jednání pracovní skupiny 
dne 18.11.2009: 

• Dne 23.11.2009 se uskutečnila schůzka zástupců spol. basepoint s.r.o. 
s předsedou Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí p. Danielem 
Urbanem. Z jednání byl zhotoven zápis. 

• Dne 08.12.2009 proběhla konzultační schůzka s Ing. Syrovým, na níž byly dle 
informace projektantů zkonzultovány všechny připravované projektové 
dokumentace na etapy 2.08, 2.12, 3.15, 4.01, 4.02, 4.09, 4.10, 4.11, 4.16 a 
4.22. 

• Tabulka vlastníků byla doplněna o kontakty, které má ÚMČ Praha 11 k dispozici 
a 27.11.2009 zaslána projektantům. Jedná se o většinu potřebných kontaktů. 
Vlastníci budou osloveni až po schůzce projektantů na odboru výstavby, která 
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se uskuteční v lednu 2010 a na níž budou upřesněny požadované podklady ze 
strany odboru výstavby. 

• Soupis připravovaných projektů včetně aktuálního stavu ve kterém se nachází 
k 04.12.2009 byl zaslán Ing. Štampachové a Ing. Vláškové na začátku prosince. 
Tabulka bude průběžně aktualizována. 

 

K jednotlivých etapách byly sděleny následující informace: 

• Etapa 2.12 (trasa A 21) -  bude realizována ve stávající šíři, případné rozšíření 
je komplikované z hlediska majetkoprávních vztahů. 

• Etapa 4.16 (část trasy A 21 od Centrálního parku) - je řešena samostatně 
odděleně od trasy A 21 - součástí úprava podchodu. V blízké době je nereálné 
tento úsek  projednat z hlediska majetkoprávních vztahů. 

• Etapa 4.11 (trasa A 41) - dojde k rozšíření stávajícího chodníku. Na schůzce 
s Ing. Syrovým řešeno zakončení úseku u ulice Hněvkovského. Tato etapa, 
resp. její projektovaná část od napojení na stezku v Centrálním parku po ulici 
Hněvkovského, je dle informací projektantů z hlediska majetkoprávních vztahů 
řešitelná. 

• Etapa 4.01 (trasa A 215) - je složitá z hlediska koordinace s dalšími záměry 
v území. Projektanti budou kontaktovat vedoucího odboru územního rozvoje 
ohledně dostupných informací. 

• Etapa 4.10 (trasa A 41) - řešení přejezdu přes komunikaci K Horkám je nutné 
koordinovat s křižovatkou ulic K Horkám, Mírového hnutí, Ke Stáčírně. 
Projektanti zkonzultují řešení s odborem životního prostředí - silničním správním 
úřadem a Policií ČR - dopravním inspektorátem, případně i s odborem dopravy 
Magistrátu hl. m. Prahy aj. Část trasy vede na území MČ Praha 15, se kterou 
bude vedení trasy rovněž konzultováno. 

 

Dále proběhla krátká diskuze ohledně budoucího správce komunikací, což je důležité 
především při projednávání s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK). 
Podle informace Ing. Syrového by měl být postup takový, že při projednávání 
vystupuje MČ jako budoucí správce a až po realizaci přebírá komunikaci do správy 
TSK. 

Bylo sjednáno, že projektanti podají žádost na pana Poláka ohledně obecných 
podmínek, jak postupovat při řešení majetkoprávních vztahů u hlavních a páteřních 
celoměstských tras - kdy a zda připadá v úvahu výkup pozemků a za jakou cenu, či 
bude upřednostňováno jiné řešení atd. 

 

 

 

 

 



 3 

2. Různé 

• V roce 2010 skončí platnost smlouvy na supervizi ze strany společnosti DIPRO, 
spol. s r.o. Tato spolupráce se velmi osvědčila a smlouva by měla být 
prodloužena (zajišťuje odbor správy majetku). 

• Dále by měla být objednána projekční činnost na další cyklistické stojany 
(zajišťuje odbor územního rozvoje). 

 

 

 

Přijatá usnesení: 
      

Úkoly: 
      

Náměty pro RMČ: 
      

 

 

 

Přílohy: 

�       

 

 

 

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


