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ZZÁÁPPIISS  ČČ..  22//22001100  

zz  jjeeddnnáánníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  ccyykklloottrraassyy  aa  ccyykklloosstteezzkkyy,,  kkoonnaannééhhoo  
ddnnee  31.3.2010  

 

 

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: Ing. Květoslav Syrový (DIPRO, spol. s r.o.), Michal Fischer 
(MČ Praha 15), Ing. arch. Lucie Faturíková (basepoint s.r.o.), 
Ing. arch. Wieslaw Kubica (basepoint s.r.o.), Ing. Filip Ranoš 
(MČ Praha-Újezd), Ing. Jan Karban (Lesy hl. m. Prahy) 

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

Usnášeníschopnost: ano 

Datum a místo konání příštího jednání:       

 

Program jednání:

1. Koordinace s MČ Praha 15 

2. Projektová dokumentace cyklistických komunikací 

3. Aktualizace cyklomapy MČ Praha 11 

4. Různé 

 

1. Koordinace s MČ Praha 15 

Podle informace místostarosty MČ Praha 15 je cyklistický generel MČ Praha 15 
v souladu s generelem MČ Praha 11 a počítá se stejnými napojeními na hranicích 
městských částí. Pracovní skupina informovala o připravovaných etapách 3.15 a 4.10, 
které zasahují i na území MČ Praha 15. 

 

2. Projektová dokumentace cyklistických komunikací 

K jednotlivým etapám byly sděleny následující informace: 

� Etapa 4.11 (trasa A 41) - po obdržení posledních vyjádření bude dokumentace 
obratem podána na odbor výstavby k zajištění potřebných povolení. 

� Etapa 3.15 (trasa A 2281) - s panem Karbanem dořeší projektanti jaký režim 
bude potřeba v jaké části trasy z hlediska Lesů hl. m. Prahy, podle toho bude 
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navrženo dopravní značení. Dotčené části pozemků, které jsou součástí lesních 
pozemků, bude potřeba vyjmout z lesního půdního fondu. 

� Etapa 4.09 a část 4.02 (A 41 a A 225) - přes problematické majetkoprávní 
vztahy v území včetně soudního sporu ohledně nevyjasněného vlastnictví bylo 
zahájeno jednání s vlastníky pozemků. 

� Etapa 4.10 (trasa A 41) - tento úsek Lesy hl. m. Prahy jako obslužnou 
komunikaci nepotřebují, byl by tedy řešen čistě jako stezka.  

� Etapa 2.12 (trasa A 21) - projektanti oslovili restituenty, kteří vlastní dotčený 
pozemek, s kladným výsledkem. Další jednání bude iniciováno městskou částí  
z důvodu smluvního zajištění. 

 

3. Aktualizace cyklomapy MČ Praha 11 

Podklady ke smlouvě resp. objednávce byly předány dne 24.03.2010 odboru školství a 
kultury ke zpracování. Na jednání byly zkonzultovány připravené pokladové materiály 
k mapové straně. Textové informace a titulní fotografie mapy jsou připravovány. 
Vydání aktualizace cyklomapy je předpokládáno na začátku června 2010. 

 

4. Různé 

V pátek 02.04.2010 se uskuteční cykloprojížďka po Jižním Městě. Jejím cílem je 
především kontrola stavu cyklistického značení. 

V poslední verzi celoměstského systému cyklistických tras je trasa A 225 vedena ulicí 
Blažimská. Dle cyklistického generelu MČ Praha 11 by tato trasa měla do budoucna 
vést severně nad Košíkovským potokem. Ing. Syrový toto prověří. 

Je třeba dořešit trasu k denrologické zahradě u Průhonického parku včetně jejího 
značení. Městská část Praha 11 zakreslí trasu a informovanost by mohla podpořit i 
cyklojízdou. Zároveň je potřeba řešit s Magistrátem hl. m. Prahy a denrologickou 
zahradou financování zprovoznění zadní vstupní brány. V nejbližší době bude 
iniciována schůzka v dendrologické zahradě. 

 

 

Přijatá usnesení: 
      

Úkoly: 
      

Náměty pro RMČ: 
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Přílohy: 

�       

 

 

 

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


