Zápis z 32. jednání

HL AVN Í MĚSTO PRAHA
MAG IST RÁT HLAVNÍ HO MĚSTA PR AH Y

Pro

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)

Přítomni

Stanislav Kozubek – předseda komise, Ing. arch. Tomáš Cach, Ing. Vratislav Filler, Ph.D., David
Horatius, Filip Ježek, Martin Kontra, Ing. Daniel Mourek, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš
Prousek, Ing. Květoslav Syrový, Ing. Michal Švadlenka, MgA. Petr Vilgus, Ph.D.
Mgr. Sylva Švihelová – tajemnice

Hosté

Bc. Marek Bělor, Mgr. Radek Čermák, Stanislav Pfeifer

Omluveni

JUDr. Monika Hášová, Jan Zalabák, Ing. Filip Kolerus, Ing. Pavel Polák

Zpracovala

Sylva Švihelová

0
15. 5. 2018
Datum
17:00 – 20:00
h

Počet stran 4

1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
číslo úkolu
jednání/pořa
dí

znění úkolu

zodpovědná
osoba

28/1

Zažádat TSK o systémové řešení
bezpečnosti svodidel zasahujících do
stezek pro cyklisty.

RFD
(Horatius)

31/1

Zaslat žádost o zrušení časového
omezení společných vyhrazených
pruhů pro autobusy, jízdní kola, taxi,
IZS a MP a to zejména v lokalitách
Opatovská, Tupolevova a Vršovická.

RFD
(Horatius)

termín
plnění

Stav

30. 6. 2018

Čeká se na
konec Do práce
na kole

15. 5. 2018

splněno

2. REPORT STAVU AKCÍ TSK







24. května proběhne kolaudace stezky Běchovice –Horní Počernice, 28. 5. 2018 slavnostní otevření
Do konce května budou hotové zbývající etapy Košíkovského potoka, očekává se brzké otevření
Bude se soutěžit akce „Blatovská alej“
TSK získalo územní rozhodnutí pro akci „Vodní prostup Rokytka“
V úseku Broumarská – Ocelkova bude realizovaný víceúčelový cyklistický pruh
Přišlo poslední očekávané stanovení Prahy 4 k proznačení A2. V červenci se předpokládá realizace.

Úkol 32/1.: Prověřit možnosti systémových procesů kontroly integrace cyklistů v projektech běžné údržby a
opravy povrchů v rámci správního úseku TSK a.s.
O: M. Švadlenka
T: 5. 6. 2018
3. VRŠOVICKÁ DRÁŽNÍ PROMENÁDA
TSK navrhuje sestavit speciální pracovní skupinu, která se bude dlouhodobě zabývat akcí „Vršovická drážní
promenáda“ a zároveň jmenovat osobu, která bude plnit roli manažera a hlídat vývoj této akce.
Dále by bylo potřeba ze strany RFD více specifikovat objednávku na TSK a projekt již od začátku zaměřit na
možnosti financování ze SFDI.
Dále je důležité koordinovat akci s rekonstrukcí ulice U Seřadiště.
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Usnesení 32.1: Komise bere na vědomí studii Vršovické drážní promenády, kterou zpracovalo studio
PUDIS a doporučuje RFD a TSK intenzivně pokračovat v projekční přípravě v souladu s touto studií a
jejím zadáním z března 2014 (Úsek Botič-mokřad Triangl).
Komise na rozdíl od studie PUDIS považuje za klíčové dořešit také propojení Botič – Petrohradská –
nádraží Vršovice v těsném souběhu s železniční tratí a žádá RFD a TSK o nové zevrubnější prověření
možností řešení pro bezbariérový pohyb chodců a cyklistů i v tomto úseku, včetně jednání se všemi
dotčenými aktéry v území.
V další etapě je obdobně žádoucí prověřovat i ostatní propojení až po Bělehradskou (Praha 2) dle
zadání 2014/03, které studie PUDIS neřešila, a další návaznosti. (10-0-0)
4. ŽÁDOSTI MČ
Čakovice žádají o dotaci ve výši 7,5 milionu Kč na stavbu stezky „na zelené louce“ určené pro cyklisty,
bruslaře, chodce v šířce 3 m. Stezka není navržena ve stopě žádné lokality s dopravním potenciálem pro
cyklistickou dopravu, stezka je určena výhradně pro rekreační účely.
Usnesení 32.2.: Komise žádá MČ Čakovice o doplnění podkladů o odůvodnění celoměstského významu
akce a o přehlednou situaci plánované akce. (10-0-0)
Dolní Počernice žádají o 1,598 mil. Kč na opravu chodníků, užívaných cyklisty.
Usnesení 32.3.: Komise žádá MČ Dolní Počernice o doložení situace konkrétních lokalit, pro které o
dotaci žádá, a jejich dopravních režimů. (10-0-0)
Praha 14 žádá o 2,5 mil Kč na nestavební a stavební úpravy komunikace Hodějovská, spočívající zejména
v přerozdělení vozovky na prostor pro chodce a prostor pro vozidla. Do vozovky jsou doplněna zklidňující
opatření. Není nijak zohledněn provoz cyklistů, byť úsekem dle platného generelu CT prochází páteřní
CT A25.
Usnesení 32.4: Komise nedoporučuje financovat z prostředků určených pro cyklistickou dopravu.
(10-0-0)
Přední Kopanina žádá o přidělení účelové dotace ve výši 3,5 mil Kč na výstavbu 500 m stezky pro chodce
a cyklisty vedoucí od ul. Máří Magdaleny podél Kopaninského potoka k jeho křížení s ul. Lipská.
Usnesení 32.5: Komise žádá MČ Přední Kopanina o doložení návazností plánované cyklostezky na
západní straně komunikace Lipská a jejich projednání. Dále žádá o doložení stanoviska ŘSD. (10-0-0)
5. AKTUALIZACE SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI GENERELU
Městské části v severovýchodní části hl. m. Prahy cítí potřebu aktualizovat vedení CT v této oblasti.
Dále se vyskytla také potřeba změnit vedení některých CT v oblasti Jižního města.
Úkol 32/2: Ustanovit otevřenou pracovní skupinu ke změnám cyklogenerelu a předložit komisi na příštím
jednání návrh změn cyklogenerelu ke schválení.
O: M. Bělor
T:5. 6. 2018
6. CYKLISTICKÁ DOPRAVA V METROPOLITNÍM PLÁNU
Komise navázala na bod č. 7 lednového 28. jednání KCD a opět vyjádřila pochybnosti o kvalitě zpracování
cyklistické vrstvy v návrhu metropolitního plánu. Zástupci IPR odmítají přijít na jednání KCD prezentovat
část týkající se cyklistické dopravy.
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Úkol 32/3: ustanovit pracovní skupinu ke změnám konceptu cyklodopravy v návrhu metropolitního plánu a
předložit komisi na příštím jednání k doporučení.
O: M. Bělor
T:5. 6. 2018
7. BARRANDOVSKÁ ESTAKÁDA
Praha 5 předala RFD projektovou dokumentaci opatření pro zlepšení podmínek pro pohyb cyklistů a chodců
v oblasti Barrandovské estakády a žádá o stanovisko.
Usnesení 32.6.: Komise souhlasí s předloženou studii akce „Barrandovská estakáda“ a doporučuje
zajistit následující stupně PD postupně pro jednotlivé části. (10-0-0)
8. PRŮJEZD PRAHOU 1
V. Filler informoval komisi o aktuálním dění v záležitosti zákazu cyklistů v pěších zónách v centru Prahy.
Žaloba Auto*Matu na Prahu 1 ve věci nevypořádání připomínek stále trvá. RFD informovovalo o přijetí
žádosti a petice od Auto Matu a potvrdilo, že bude zadáno vypracování studie bezpečných průjezdů přes
Prahu 1.
9. RŮZNÉ
9. 1. Bohdanečská, projektuje se část CT A50.
9. 2. V rámci Týdne na kole se bude projíždět také Euro Velo 4 přes Prahu a to 22. května. Kontaktní osobou
je Dan Mourek.
9. 3. Charitativní jízda Na kole dětem bude v Praze 7. června a všichni jsou zváni k připojení se k pelotonu.
9. 4. Magistrát hl. m. Prahy pracuje na přípravě memoranda pro společnosti provozující bikesharing.
9. 5. Přišla nabídka účastnit se výběrového řízení pro pořádání konference Velo City 2021.
9. 6. TSK chybí peníze v rozpočtu na projektování
9. 7. V. Filler s J. Motýlem vydali pod nakladatelstvím Grada „Příručku městského cyklisty“ a zvou všechny
na slavnostní křtění knihy 21. května.

Bod
jednání

číslo úkolu
jednání/pořadí

2

32/1

5

32/2

6

32/3

znění úkolu
Prověřit možnosti systémových procesů
kontroly integrace cyklistů v projektech běžné
údržby a opravy povrchů v rámci správního
úseku TSK a.s.
Ustanovit otevřenou pracovní skupinu ke
změnám cyklogenerelu a předložit komisi na
příštím jednání návrh změn cyklogenerelu ke
schválení.
ustanovit pracovní skupinu ke změnám
konceptu
cyklodopravy
v návrhu
metropolitního plánu a předložit komisi na
příštím jednání k doporučení.

zodpovědná
osoba

termín
plnění

TSK
(Švadlenka)

5. 6. 2018

M. Bělor

5. 6. 2018

M. Bělor

5. 6. 2018

V zápisech běžně využívané zkratky:
CD
CT, CS
ČSP
DZ
IPR
KCD
MČ
MHMP

cyklistická doprava
cyklistická trasa, cyklostezka
kampaň Čistou stopou Prahou
dopravní značení
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu
městská část
Magistrát hlavního města Prahy
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PD
RFD
RHMP
RTT
TSK
TP
ZK

Projektová dokumentace
Odbor rozvoje a financování dopravy
Rada hlavního města Prahy
Rekonstrukce tramvajové trati
Technická správa komunikací hlavního města Prahy
Technické podmínky
zadávací karta

Příští jednání KCD se uskuteční 5. 6. 2018
Zapsala: Sylva Švihelová

Ověřil: Stanislav Kozubek
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