
Zápis ze 4. zasedání Výboru pro volný čas, sport, 
cyklostezky a výstavnictví ZHMP, ze dne 12.4. 2011 

  

Přítomni: členové Výboru – Mgr. P. Bříza, P. Dolínek, Ph.D., JUDr. H. Chudomelová,  
JUDr. M. Krobová Hášová,  Mgr. L. Manhart, Ing. P. Richter, A. Udženija 

  

Omluveni: Ing. M. Kousalíková, JUDr. P. Hulinský, Ph.D. 

  

Hosté:    Mgr. I. Kabický, náměstek primátora hl. m. Prahy 

    Ing. A. Weinert, CSc. náměstek primátora hl. m. Prahy 

Mgr. L. Němcová, Mgr. M. Platz, Mgr. Beková, Z. Hübner – oddělení sportu a 
volného času SMT MHMP 

    Ing. P. Polák 

    Ing. Cabejšková, Ing. Honzátková – TSK 

    Ing. Bláha - Metroprojekt 

    Ing. Kilian – DOP MHMP 

    Ing. arch. Šimko 

    Ing. Filler – Auto*mat 

     

Předseda Výboru Mgr.  Bříza zahájil jednání v 15:10 hodin. 

  

1) Členové Výboru zvolili ověřovatelem zápisu JUDr. Krobovou Hášovou a 
zapisovatelem zápisu Mgr. Platze. 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

2) Cyklistická doprava a rekreační cyklistika  

  



a) investiční akce v roce 2011  

Na základě požadavku Výboru z minulého zasedání přednesli Ing. Cabejšková z  
TSK hl. m. Prahy a Ing. Bláha z Metroprojektu a. s. podrobnosti k akci výstavba 
cyklostezky Roztocká ul. – Sedlec. Vysvětlení se týkalo technického a dopravního 
řešení stavby a způsobu financování akce. JUDr. Krobová Hášová s odkazem na 
Výboru předložené písemné shrnutí rozporovala informace zástupců TSK hl. m. 
Prahy a Metroprojektu a.s. JUDr. Krobová Hášová je za TOP 09 proti realizaci 
cyklostezky Roztocká ul. – Sedlec. Do diskuze se zapojili všichni přítomní členové 
Výboru. 

Usnesení: 

1. Výbor ukládá Mgr. Břízovi požádat radního pro dopravu Ing. Březinu o provedení 
auditu zaměřeného na: 

a) zvolení technického řešení ve formě důvodové zprávy 

b) prověření smluvních vztahů 

c) prověření možnosti odstoupit od smlouvy 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

2. Výbor ukládá Mgr. Břízovi požádat radního pro dopravu ing. Březinu o zastavení 
akce výstavba cyklostezky Roztocká ul. – Sedlec do doby ukončení auditu 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

3. Výbor ukládá Mgr. Břízovi požádat Radu HMP o ustavení Komise Rady HMP pro 
cyklistiku a cyklistickou dopravu. 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

b) výhled rozpracovaných investičních akcí v cyklodopravě 

c) předložení schválené koncepce rozvoje cyklodopravy 

Usnesení: 

1. Výbor bere na vědomí plán rozpracovaných investičních akcí v cyklodopravě 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

2. ukládá Mgr. Břízovi požádat TSK hl. m. Prahy o předložení již vysoutěžených a 
nasmlouvaných akcí v cyklodopravě. 

  



3) Partnerství – podmínky pro udělování Partnerství v oblasti sportu a volného 
času dětí a mládeže 

JUDr. Chudomelová přednesla připomínky k partnerství včetně návrhu smlouvy o 
partnerství, které zaslala předsedovi Výboru písemně. 

Usnesení: 

Výbor ukládá Mgr. Břízovi požádat radního pro sport Ing. Weinerta o zapracování 
zaslaných podkladů do návrhu Zásad partnerství HMP při pořádání akcí v oblasti 
kultury, cestovního ruchu, sportu, volného času dětí a mládeže včetně aktualizace 
názvů výborů ZHMP. 

  

4) Portál Praha sportovní – informace 

5) Pražské běžecké trasy - informace 

Mgr. Platz krátce informoval o portálu Praha sportovní a o běžeckých trasách v Praze 
s odkazem na předem zaslané materiály. Členové Výboru se rozhodli, že 
elektronickou prezentaci na jednání nepožadují. 

Usnesení:  

Výbor bere na vědomí informaci o portálu Praha sportovní a informaci o Pražských 
běžeckých trasách. 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

6) Různé 

Předseda Mgr. Bříza informoval, že Výbor obdržel dopis od starostky MČ Praha – 
Slivenec týkající se problematiky cyklistické dopravy. Dle žádosti paní starostky bude 
předložen budoucí Komisi Rady HMP pro cyklistiku a cyklistickou dopravu. 

  

JUDr. Krobová Hášová žádá o nominaci 2 členů TOP 09 do Komise Rady HMP pro 
cyklistiku a cyklistickou dopravu. 

  

JUDr. Krobová Hášová navrhla uspořádat fotbalový turnaj mezi členy Zastupitelstva 
HMP. Výbor se předběžně dohodl na měsíci červnu. 

  



Předseda Výboru Mgr. Bříza ukončil jednání v 16:39 hodin. 

  

Příští zasedání Výboru se bude konat 10. května 2011 od 15,00 v zasedací 
místnosti č. 349, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 

  

Zapsal: Mgr. Platz 

  

Ověřila: JUDr. Krobová Hášová 

  

Schválil: Mgr. Bříza  
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