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ZZÁÁPPIISS  ČČ..  11//22001100  

zz  jjeeddnnáánníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  ccyykklloottrraassyy  aa  ccyykklloosstteezzkkyy,,  kkoonnaannééhhoo  
ddnnee  2266..0022..22001100  

 

 

Přítomni: Ing. Eva Štampachová, Ing. Petra Vlášková 

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

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

Hosté: Jitka Beránková (OSM ÚMČ Praha 11), Ing. Eva Špelinová 
(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.), Vratislav Filler (Prahou na kole) 

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

Usnášeníschopnost: ano 

Datum a místo konání příštího jednání:       

 

Program jednání:

1. Aktualizace cyklomapy MČ Praha 11 

2. Cyklistické stojany 

3. Projektová dokumentace cyklistických komunikací 

4. Různé 

 

1. Aktualizace cyklomapy MČ Praha 11 

Do aktualizace cyklomapy Prahy 11 je v první řadě potřeba zajistit inzerci a dále 
zpracovat podklady ke změně mapové i rubové strany. Dořešení financování mapy i 
zajištění potřebných smluv resp. objednávek dořeší Ing. Štampachová 
s PaedDr. Škvorem. Ing. Vlášková zpracuje podklady ke změně mapové a rubové 
strany a dodá dle vzorů z roku 2008 návrhy smluv resp. objednávek. 

Náklad aktualizace cyklomapy bude cca 50 000 ks. 

 

2. Cyklistické stojany 

Podle informací z mateřských škol jsou v jejich areálech cyklistické stojany již 
nainstalovány. Zbývá instalace stojanů na veřejná místa dle dokumentace předané na 
TSK hl. m. Prahy. Dále byla společností DIPRO, spol. s r.o. předána dokumentace na 
umístění dalších cyklistických stojanů na veřejná prostranství - jedná se o dalších 13 
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stojanových hnízd. Dokumentace včetně územního souhlasu bude předána k realizaci 
na TSK. 

Diskutováno bylo nad možností nakoupit kvalitní bezpečností zámky na jízdní kola, 
která by byla k dispozici např. ve vrátnicích úřadů apod., kde budou cyklistické stojany 
umístěny. Tyto zámky by si mohli cyklisté pro důkladnější uzamčení svého kola 
vypůjčit. 

 

3. Projektová dokumentace cyklistických komunikací 

Spol. basepoint s.r.o. dodala před jednáním pracovní skupiny aktualizovaný přehled 
rozpracovanosti jednotlivých projektovaných tras. 

K jednotlivým etapám byly sděleny následující informace: 

� Etapa 2.12 (trasa A 21) - inženýring před podáním PD na odbor výstavby se 
blíží ke konci, jen na jeden pozemek nebylo dohledáno kolaudační rozhodnutí, a 
tak bude nutné ještě jednat s restituenty dotčených pozemků. Jednání se 
uskuteční v příštím týdnu. 

� Etapa 3.15 (trasa A 2281) - v katastru nemovitostí není stávající panelová cesta 
vedena jako komunikace, některé pozemky jsou soukromé a podle prvotní 
informace od vlastníků by raději než o pronájmu jednali o odkupu pozemků ze 
strany hl. m. Prahy. Podle informace Ing. Štampachové vykupuje lesní pozemky 
OOP MHMP. V této záležitosti bude potřeba jednat i s MČ Praha 15. 

� Etapa 2.08 (v současné době A 216) - v současné době žádá spol. Skanska 
v rámci výstavby obytného souboru Milíčovský háj o výpůjčku předmětných 
pozemků. 

� Etapa 4.11 (trasa A 41) - v současné době se stále čeká na vyjádření OSM  
MHMP, dokumentace již byla konzultováva s SSÚ a bylo získáno souhlasné 
vyjádření TSK - svodné komise. 

� Etapa 4.10 (trasa A 41) - řešení přejezdu bylo konzultováno s SSÚ p. Jandou a 
kpt. Foglem z DI PČR. Z pohledu DI PČR je zřízení přechodu pro chodce spolu 
s přejezdem pro cyklisty v tomto místě nepřijatelné. Řešením je zřízení 
přejezdu pro cyklisty spolu se zřízením místa pro přecházení. 

 

O každé jednotlivé změně při přípravě realizace cyklistických tras bude spol. basepoint 
s.r.o. MČ průběžně informovat. 

 

4. Různé 

Pozvaní zástupci z MČ Praha 15 i MČ Praha Újezd se z jednání omluvili. Vzhledem 
k tomu, že každé MČ se týká jiná část cyklistických tras, budou s nimi domluveny 
schůzky individuálně. Ing. Štampachová nejdříve domluví termín schůzky 
s MČ Praha 15, na kterou bude pozván i Ing. Karban z Lesů hl. m. Prahy. 
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Z MHMP jsme byli požádáni řešit společně s MČ Praha Újezd trasu k dendrologické 
zahradě u Průhonického parku. Trasu by z větší části mohl realizovat MHMP. Bude 
řešeno na schůzce s MČ Praha Újezd. 

 

Na jaře budou opět realizovány cykloprojížďky s cílem zmapovat stav cyklistického 
značení. 

 

 

Přijatá usnesení: 
      

Úkoly: 
      

Náměty pro RMČ: 
      

 

 

 

Přílohy: 

�       

 

 

 

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


