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1199..66..22001122  

 

 

Přítomni: Ing. Eva Štampachová 

Nepřítomni: Miloslava Menclová, PaedDr. Josef Škvor, Daniel Urban, Ing. 
Petr Ruth, Jiří Fausek, Ing. arch. Petra Vohralíková 

Omluveni: Miloslava Menclová, PaedDr. Josef Škvor, Daniel Urban, Ing. 
Petr Ruth, Jiří Fausek, Ing. arch. Petra Vohralíková 

Hosté: Ing. Pavla Medunová (OÚR ÚMČ Praha 11), Ing. Květoslav 
Syrový (cyklokonzultant MČ P11), Petr Fiala (basepoint s.r.o.), 
Jiří Kaňka (basepoint s.r.o.), Ing. Filip Ranoš (MČ Praha - 
Újezd) 

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

Usnášeníschopnost: ne 

Datum a místo konání příštího jednání:       

 

Program jednání:

1. Úvodní informace 
2. Cyklostojany na území MČ Praha 11 
3. Cyklistická doprava na JM, připravované projekty 
4. Propagace a PR (mapy, akce, kampaně, články v Klíči)  
5. Různé  

 

1. Úvodní informace 

Na začátku jednání obdrželi všichni přítomní podklady pro jednání v podobě grafického 
přehledu o cyklostojanech na JM a grafický návrh systému komunikací pro cyklisty na 
JM. 

Ing. Syrový seznámil přítomné se situací ohledně rozvoje cyklistické infrastruktury 
v Praze a zároveň oznámil, že byla vydána nová Cyklomapa Prahy v měřítku 1:35 000 
(k dispozici na jednání PS). 

2. Cyklostojany na území MČ Praha 11 

MČ Praha 11 v minulých letech postupně pořídila několik dokumentací na umístění 
cyklistických stojanů. Na základě těchto dokumentací byla prozatím zrealizována 
pouze Etapa III. (MŠ). Zbylé etapy čekají na svou realizaci dle finančních možností 
MHMP, resp. TSK. Jedná se o Etapy I. a II. (veřejná prostranství), které mají 
v současné době již propadlý územní souhlas. Etapa IV. (ZŠ + veřejná prostranství) 
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získala územní souhlas dne 02.05.2012 a bude v nejbližších dnech předána k realizaci 
na TSK. 

Na základě uvedeného bylo dohodnuto, že Ing. Štampachová zašle oficiální dopis MČ 
Praha 11 náměstku Noskovi ve kterém shrne veškeré kroky, která MČ Praha 11 již 
podnikla v oblasti rozvoje cyklistické infrastruktury na Jižním Městě a požádá o 
zajištění realizace cyklostojanů dle předaných PD. Podklady pro dopis zpracuje OÚR ve 
spolupráci s Ing. Syrovým. 

Ing. Syrový dále navrhl oslovit (prostřednictvím webu MČ a Klíče) širokou veřejnost o 
zaslání podnětů k umístění cyklistických stojanů na JM. Zároveň sám prověří další 
místa pro umístění stojanů, příp. B+R u stanic metra apod.  

3. Cyklistická doprava na JM, připravované projekty 

V rámci tohoto bodu bylo krátce pohovořeno (i v souvislosti s vydáním Cyklomapy 
Prahy) o dosavadním rozvoji cyklistické dopravy na Jižním Městě. Dále bylo 
pohovořeno o jednotlivých etapách cyklistických komunikací.  

Ing. Syrový se podrobně seznámí se stavem všech etap. Na základě svého zjištění 
připraví podklady pro jednání k dořešení majetkoprávních vztahů v trasách 
jednotlivých etap (jednání pí. Dr. Šolcová).  

V rámci propojení sportovišť s rekreačními oblastmi (etapy 4.01, 4.02, 4.09, 4.10) 
prověří projektant (basepoint s.r.o.) na MHMP (BESIP, OMI), příp. na TSK křižovatku 
Ryšavého x Kloknerova (etapa 4.02). Etapa 4.09 je vedena areálem TJ Chodov po 
zásobovací komunikaci. Areál je oplocen, bude potřeba provést vyznačení koridoru pro 
cyklisty tak, aby nedocházelo v rámci areálu ke kolizi cyklistů s automobily. Budou 
probíhat jednání s TJ Chodov ohledně technického řešení. Koncepčně bylo řešení 
předjednáno s panem starostou MČ P11. 

Etapa 2.12 je mimo páteřní cyklotrasu a tudíž je potřeba, aby projektant (basepoint 
s.r.o.) provedl revizi celé této etapy. V důsledku toho navrhl Ing. Syrový oddělit 
projekt křížení ul. Ke Kateřinkám x Formanská, které by mělo být řešeno zvlášť. V této 
věci bude třeba oslovit MHMP BESIP. Zároveň je potřeba koordinace se spol. Dipro, 
spol. s r.o. – některé udržovací práce již byly provedeny v rámci projektu cyklotrasy 
A 21.  

Etapa 2.08 – z důvodu necelistvosti prozatím nebude realizováno z finančních 
prostředků TSK. Je potřeba prověřit další možnosti řešení. Proběhne schůzka s OV a 
OÚR ÚMČ P11 ohledně budoucího systému cest v území. Přizván bude Ing. Ranoš, 
zástupce starosty MČ Praha - Újezd. 

Etapa 4.11 – stavební povolení je pravomocné. PD je na OSM a bude předána TSK se 
žádostí o realizaci (zajistí OSM ve spolupráci s Ing. Syrovým). 

Dále byl projednáván záměr propojení JM a MČ Praha – Újezd s Dendrologickou 
zahradou Průhonice. Ing. Syrový připraví záměr/zadání k event. projektu a sejde se 
v této věci i se zástupcem MČ Praha – Újezd Ing. Ranošem na místním šetření. 
Přizvána bude Ing. Štampachová (na vědomí obdrží OÚR). 

V trase A 21 na pozemku stavebníka obytného souboru Milíčovský háj – jih a východ 
byl nalezen nevyhovující úsek bez odvodnění – v křížení cest se tvoří louže přes celou 
komunikaci a splavují se sem nečistoty z okolní zeleně. Nutno oslovit odbor výstavby 
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ÚMČ Praha 11 o spolupráci ve věci dořešení nápravy stavebního stavu, který 
neodpovídá bezpečnému užívání. 

4. Propagace a PR 

Ing. Ranoš seznámil přítomné s konáním dalšího ročníku Pražského cyklozvonění, 
které pořádá MČ Praha 12 a které se uskuteční v sobotu 15. září. 

Ing. Syrový připraví článek o stojanech do klíče. 

Podrobněji na dalším setkání. 

5. Různé 

Na jednání pracovní skupiny byla pozvána i místostarostka MČ Praha 15 Ing. Černá a 
to především z důvodu propojení JM s touto městskou částí. Bohužel k velkému 
pracovnímu vytížení se nemohla jednání zúčastnit. Ing. Syrový navštíví Ing. Černou a 
proberou možnosti spolupráce.  

 

 

Přijatá usnesení: 
      

Úkoly: 
2012.1/1. Předání zpracované PD IV. etapy cyklostojanů na TSK - zajistí OÚR 

2012.1/2. Ing. Štampachová zašle oficiální dopis radnímu Noskovi (MHMP), na vědomí 
řediteli Dostálovi (TSK) - podklady zajistí OÚR + Ing. Syrový 

2012.1/3. Příprava V. etapy míst pro umístění cyklostojanů - metro B+R, komunitní 
centrum Matky Terazy (prověří Ing. Ranoš), dendrologická zahrada, atd. - zajistí Ing. 
Syrový 

2012.1/4. Článek o cyklostojanech do Klíče s výzvou na další stojany - připraví Ing. 
Syrový (spolupráce PaedDr. Škvor) 

2012.1/5. Podklady pro jednání k dořešení majetkoprávních vztahů v trasách 
jednotlivých etap - připraví Ing. Syrový (jednání pí. Dr. Šolcová). 

2012.1/6. Stav přípravy křižovatky Ryšavého x Kloknerova (4.01) na MHMP (BESIP, 
OMI) příp. TSK - prověří basepoint, s.r.o. 

2012.1/7. Záměr/zadání k event. projektu propojení MČ P11 a MČ Praha -  Újezd s 
Dendrologickou zahradou – připraví Ing. Syrový 

2012.1/8. Jednání s MHMP BESIP ohledně křížení ul. Ke Kateřinkám x Formanská 
(2.12) - podklady zajistí basepoint, s.r.o. 

2012.1/9. Schůzka s OV a OÚR ohledně budoucího systému cest v okolí úseku 2.08 - 
zajistí Ing. Syrový (přizván bude pan Ing. Ranoš, MČ Praha - Újezd)  

2012.1/10. PD na etapu 4.11 bude předána na TSK se žádostí o realizaci - zajistí OSM 
ve spolupráci s Ing. Syrovým 



 2 

2012.1./11. Nevyhovující úsek bez odvodnění v trase A 21 navazující na 2.12 (obytný 
soubor Milíčovský háj- jih a východ) - nahlášení závady zajistí OSM ve spolupráci 
s Ing. Syrovým 

Náměty pro RMČ: 
      

 

 

 

 

Přílohy: 

� Příloha č. 1. - grafický přehled cyklostojanů 

� Příloha č. 2 - grafický návrh systému komunikací pro cyklisty na JM 

 

 

 

Zapsal:   Ing. Pavla Medunová Schválil: Ing. Eva 
Štampachová 


