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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Komise Rady hl.  m.  Prahy pro cyklodopravu  

Zápis ze 4. jednání 

 

Pro Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklodopravu (KCD) 

Přítomni 

Ing. Pavel Polák – předseda 
Ing. Vratislav Filler, Ph.D., Ing. Daniel Mourek, Tomáš Prousek, Ing. Květoslav Syrový, Ing. Michal 
Švadlenka, Mgr. Sylva Švihelová – tajemnice  

Hosté          Radek Čermák, Stanislav Pfeifer, Jiří Polomis, Václav Kříž 
 Omluveni Ing. arch. Tomáš Cach, David Horatius 

Zpracovala Sylva Švihelová  Počet stran 3 
0
 
h 

Datum 
7. 5. 2019  
16:00 – 18:00 

 

      

1. KONTROLA ÚKOLŮ 

 
Usnesení 4.1. Komise souhlasí s tím, aby se Václav Kříž, cyklokoordinátor Prahy 4, stal stálým hostem KCD (6-0-0 
schváleno)   
 
2. TSK PRAVIDELNÝ REPORT AKCÍ 

Rokytka – stavba je již oplocená a zahájena by měla být 21. 5. 2019 oficiálním předání staveniště. Snaha TSK 
bude dokončit stavbu do konce roku 2019.  

 

Tabulka akcí TSK s informacemi o fázi postupu byla poslána členům KCD.   

 

3. ÚPRAVA NÁPLAVEK 

Předseda KCD je v jednání se správcem náplavek TCP ohledně úprav pro cyklistickou dopravu. 13. 5. je 
plánovaná další schůzka.  

 

4. INTEGRACE CYKLISTŮ NA ULICI VÍDEŇSKÁ 

 

Usnesení 4.2. Komise doporučuje pokračovat v dalším stupni projektové přípravy rozšíření Vídeňské pro 
buspruh. Doporučuje, aby ve studii navržené řešení se stavebním rozšířením pro cyklopruh  ve směru z centra, 
bylo v úseku K Zelené louce - K Zeleným domkům (https://mapy.cz/s/3qC7K) doplněn o cykloobousměrku v ul. 
Pod Haltýřem a na ní navazující samostatnou cyklostezku po severovýchodní straně Vídeňské až k plánované 

Bod 
jednání 

číslo úkolu 
jednání/pořadí 

znění úkolu 
zodpovědná 

osoba 
termín plnění 

3 3/1 

Odbor RFD skrze náměstka Scheinherra 
informuje MČ o možnostech finanční podpory 
projektů cyklistické infrastruktury.   

D. Horatius 4. 6. 2019 

4 3/2 
Odbor RFD je předá ZK TSK k zařazení do 
balíčku akcí 

D. Horatius průběžně 

6 3/3 

Odbor RFD informuje MČ o možnosti instalace 
KOLaren u dopravních uzlů a zažádá je o 
vytipování lokalit.  

S. Švihelová 
částečně 
splněno 

7 3/4 
Michal Švadlenka zjistí, kdo má řešený úsek na 
starosti a jakým procesem je nutné to řešit. 

M. Švadlenka splněno 
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cyklostezce na katastru MČ Kunratice. Komise doporučuje zadat dva vzájemně nezávislé a koordinované 
projekty Vídeňské a cyklostezky. (6-0-0 schváleno)  

 

5. AKTIVITY BESIP PRAHA 

BESIP podporuje udržitelnou, aktivní dopravu. Snahou je snížit množství nehod a zlepšit prostředí města 
z hlediska bezpečnosti. Primárně zachovat bezpečnost chodců. BESIP aktuálně řeší problematiku 
bikesharingu (e-mobility) a bezpečnosti.  

 

Aktivity BESIP Praha jsou zajišťovány pouze jednou osobou, která nemá možnost být na všech akcích po celé 
Praze. Co se týče materiálů BESIP, tak se jejich distribuce řídí určitými pravidly, neboť je jich omezený počet.  

 

Usnesení 4.3. Komise souhlasí se statutem stálého hosta pro Jiřího Polomise, koordinátora pražského BESIP. (6-
0-0 schváleno)  

 

6. INICIACE LEGISLATIVNÍCH ZMĚN 

 

Usnesení 4.4. Komise žádá radního pro dopravu Adama Scheinherra o přípravu legislativní iniciativy či jiných 
kroků vedoucích ke změnám národní legislativy pro zlepšení bezpečnosti cyklistické dopravy.  

(6-0-0 schváleno)  

 

Členové komise sestaví pracovní skupinu, která prodiskutuje konkrétní body legislativních změn.  

 

Aktuálně vzniká pracovní skupina na Ministerstvu dopravy, která by měla legislativní změny řešit.  

 

7. VINOHRADSKÁ ULICE  

Metroprojekt překresluje projekt spodní části Vinohradské ulice tak, aby byl komfortní i pro průjezd osob na 
jízdním kole.  
 
8. PROPOJENÍ PRAHA - SČK 

Bod je posunutý na příště.  

 

9. RŮZNÉ 

9.1. Pro informaci - veřejně prospěšné stavby a jejich ukotvení v zákoně:  

 

Zákon č. 13/1997 Sb 

§ 17 

(1) Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou 
veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro 
chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy. 

 

(2) Podle zvláštního právního předpisu7) lze odejmout nebo omezit 

 

a) vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k 
pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo 
rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb 
souvisejících. 

 

9.2. RHMP schválila SUMP a budou se k úpravám otevírat Pražské stavební předpisy. Je možné do nich 
vstoupit s náměty na změnu.  

9.3. Změna názvu odboru Rozvoje a financování dopravy (RFD) na Odbor dopravy (ODO)  
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V zápisech běžně využívané zkratky: 
CD  cyklistická doprava 
CT, CS  cyklistická trasa, cyklostezka 
ČSP  kampaň Čistou stopou Prahou 
DÚR  dokumentace k územnímu rozhodnutí 
DZ  dopravní značení 
IPR  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
KCD    Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu 
MČ  městská část 
MHMP   Magistrát hlavního města Prahy 
ODO    Odbor dopravy (bývalý odbor RFD)  
RHMP  Rada hlavního města Prahy 
TSK    Technická správa komunikací hlavního města Prahy 
TP  Technické podmínky 
ZK  zadávací karta 
   

Příští jednání KCD se uskuteční 4. 6. 2019  

 
Zapsala: Sylva Švihelová Ověřil: Pavel Polák  
 
 
 
 


