ZÁPIS Č. 3/2010
z jednání pracovní skupiny cyklotrasy a cyklostezky, konaného
d n e 1 7 .8 .2 0 1 0

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. Květoslav Syrový
(DIPRO, spol. s r.o.), Petr Fiala (basepoint s.r.o.), Ing. arch.
Wieslaw Kubica (basepoint s.r.o.), Ing. Elena Kukučková
(basepoint s.r.o.), Jiří Juřík

Místo jednání:

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, zasedací místnost A

Usnášeníschopnost: ano
Datum a místo konání příštího jednání:
Program jednání:
1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací
2. Různé
1. Projektová dokumentace cyklistických komunikací
K jednotlivým etapám byly sděleny následující informace:
•

Etapa 2.12. (trasa A21) - problematické vlastnictví u části jednoho pozemku,
v současné době probíhá soudní spor. U pozemků restituentů bude řešena
možnost pronájmu či odkupu pozemků či jejich částí. Ing. Štampachová předá
k řešení odboru majetkoprávnímu.

•

Etapa 3.15 (trasa A2281) - doposud není jasné zda bude realizována vodní
nádrž, se kterou musí být realizace cyklostrasy koordinována. Z hlediska
majetkoprávního je i na této trase pozemek v soukromém vlastnictví. Ing.
Štampachová předá k řešení odboru majetkoprávnímu.

•

Etapa 4.01. (trasa A215) - dokumentace je upravována, nutná koordinace se
záměry spol. Centrum Praha Jih-Chodov, která je vlastníkem dotčených
pozemků.

•

Etapa 4.02. (trasa A225) - získán souhlas vlastníka pozemků spol. MercedesBenz ČR.
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•

Etapa 4.09 (trasa A41) - jednání s vlastníky pozemků je problematické, nabízí
se varianta tuto etapu rozdělit na části.

•

Etapa 4.10 (trasa A41) - jednání s vlastníky prozatím neúspěšné (bez reakcí,
případně nesouhlas). Vzhledem k tomu, že se jedná o páteřní cyklotrasu je
potřeba zjistit na Magistrátu hl. m. Prahy jak je to v současné době s odkupy
pozemků a cenou za odkup. Na základě zjištěného pak budou iniciována další
jednání s vlastníky.

•

Etapa 4.11. (trasa A41) - minulý týden byla podána žádost o územní rozhodnutí
na odbor výstavby. Podle informace spol. basepoint s.r.o. je možné, že projekt
bude včetně příslušných povolení připraven k realizaci na jaře 2011, vše bude
ovšem záležet na rychlosti probíhajícího územního a následně stavebního řízení.

2. Různé
Jiří Juřík upozornil na cyklostezky, které jsou v současné době velmi zarostlé a těžko
průjezdné. Odbor životního prostředí situaci průběžně řeší.
Dne 19.09.2010 se opět uskuteční Pražské cyklozvonění. V tomto roce pořádané
městskou částí Praha 5. Naše městská část se opět zúčastní a vyjíždět se bude
z parku u stanice metra Opatov v 9:30 hod.

Přijatá usnesení:
Úkoly:
Náměty pro RMČ:

Přílohy:


Zapsal: Ing. Petra Vlášková

Schválil:
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Ing. Eva
Štampachová

