Zápis z 6. jednání dopravní komise,
konané dne 7.12.2016 od 17:00 do 19:00 hod.
V místnosti č. 216

Seznam členů komise:
Ing. Michal Šperling
Ing. arch. Tomáš Cach
Hana Holubkovová
Milan Bendl
Ing.arch. Lenka Burgerová, Ph.D.
Mgr. Jan Prokeš
Ing. Kpt. David Rovenský
Marek Bělor
Vít Masare

Přítomni:
Ing. Michal Šperling
Ing.arch. Tomáš Cach
Hana Holubkovová
Mgr. Jan Prokeš
Marek Bělor
Ing.arch. Lenka Burgerová, Ph.D.
Ing. Kpt. David Rovenský
Vít Masare

Omluveni:
Milan Bendl

Neomluveni:
0
Hosté:
Mgr. Ondřej Mirovský
Ing. Jan Kovařík
Ing. Tomáš Bryknar

Předsedající: Ing. Michal Šperling

Usnášení schopná:

ANO

Info zástupce starosty Mgr. Ondřeje Mirovského :
- Příprava zóny 30
- Rezidentské a návštěvnické parkovaní na P7
- Investiční akce
- Chodníkový program
- Zklidnění komunikace Korunovační. Návrhy Prahy 7 byly zamítnuty ze strany MHMP.
Praha 7 tuto lokalitu i nadále považuje za velmi nebezpečnou.
- Zastávky MHD Štvanice zůstávají nadále v jednání.

Projednání dopravní komise:
- Zamezení provozu aut na cyklostezce mezi trojskou lávkou a trojským kanálem.
Do doby otevření kruhového objezdu a návazné komunikace nelze lokalitu uzavřít. Po vyřešení
majetkových vztahů a zpřístupnění komunikace lze přijmout dopravní opatření k zamezení
průjezdu.
Dopravní komise žádá odbor dopravy, aby se při budoucím řešení území snažil o minimalizaci
provozu a zaručení dopravní obslužnosti ze směru komunikace Pod Lisem. Dopravní opatření
bude upřesněno v době kolaudace nově budované komunikace.
- Problematika přechodů přes ul. Komunardů na křižovatce s ulicí Tusarova.
Komunardů byla minulý rok zrekonstruována, ale byl zachován nevyhovující stav, kdy se těsně
před těmito přechody parkuje. Směrem od severu je tam na západní straně ulice oranžová zóna,
směrem od jihu jsou tam na východní straně pouhá 2 místa v modré zóně, jinak mezi
Bubenským nábřežím a Dělnickou žádná parkovací místa nejsou.
- Odměny členů dopravní komise.

1. Usnesení Dopravní komise :
Dopravní komise žádá zástupce starosty Mgr. Ondřeje Mirovského k zadání studie
zpracování přechodů, které byly vyhodnoceny v akci „Bezpečná cesta do školy“
(viz. příloha) jako nebezpečné.
http://www.uschovna.cz/zasilka/LGCJ8JH4IIC3XTTF-369/

Hlasování - PRO

8
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0

ZDRŽELO SE

0

2. Usnesení Dopravní komise :
Dopravní komise je znepokojena novým stavem na křižovatce Korunovační x Nad
Královskou oborou, kdy nebyla zvýšena bezpečnost přechodu.
Dopravní komise je znepokojena tím, že v rámci rekonstrukce komunikace nebyla
zvýšena bezpečnost přechodu. Domníváme se, že výměna povrchu za rychlejší
není v této lokalitě vhodné. Přechod je využíván k přesunu sportovců AC Sparta
Praha fotbal, AC Sparta Praha Florbal, TJ Sokol Bubeneč, sportovní hala
Královka a mnohých dalších. Dopravní komise konstatuje, že realizovaná
rekonstrukce přechodu je v rozporu se současnými trendy navrhování přechodů
pěším vstřícných a preferujících bezpečnost chodců.
Důrazně žádáme Radu Městské části o projednání této situace na Magistrátu
hlavního města Prahy.
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3. Usnesení Dopravní komise :
Dopravní komise navrhuje odměny členům komise následovně :
500,- Kč / účast na jednání komise
Hlasování - PRO
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Termín příštího jednání dopravní komise byl stanoven na 18.01.2017

Podpis předsedy: Šperling
Zapsal: Hally

