Zápis z 4. jednání dopravní komise ,
konané dne 15.04.2015 od 17.00 do 20.00 hod.
v místnosti č. 225
Seznam členů komise:
Michal Šperling
Ing. Arch. Tomáš Cach
Hana Holubkovová
PhDr.Ing.arch. Lenka Burgerová
Milan Tesař
Milan Bendl
Petr Kolarský
Mgr. Ing. Jan Prokeš
Ing. Lukáš Tittelbach
Ing. Kpt. David Rovenský
Vít Masare – stálý host

Přítomni:
Michal Šperling
Ing. Arch. Tomáš Cach
Hana Holubkovová
Milan Tesař
Milan Bendl
Mgr. Ing. Jan Prokeš
Ing. Lukáš Tittelbach
Ing. Kpt. David Rovenský

Omluveni: PhDr.Ing.arch. Lenka Burgerová
Petr Kolarský
Vít Masare – stálý host

Neomluveni:

0

Hosté: Tomáš Róźański - MP
Předsedající: Pan Michal Šperling

Usnášení schopná:

ANO

Program jednání:
1. Schválení zápisu z předchozího jednání a jmenování ověřovatele zápisu. Ověřovatelem je
pan Bendl.

2. Program:

Návrh programu jednání dopravní komise 15. 4. 2015 – 17h
1) Info o stavu plnění úkolů
Parkování pro rezidenty:
- Oveřeny možnosti parkování na pozemku MČ u nádraží Holešovice, Náklady cca
15 mil, bude zařazen na jednání některé z dalších komisí
 Odborem majetku předložena možnost parkování ve vnitrobloku Letohradská
Přechody:
Městskou policií vytipovány 4 nebezpečné přechody , výzva občanům k jejich
nahlašování bude zveřejněna v dalším Hobuletu – MsSt. Mirovským přislíbeno na
květnový Hobulet
2) Parkování v ul. Za elektrárnou
Návrhy řešení představí pí Vitásková (přizván pan ředitel MP nebo jeho zástupce)
3) Parkování pod Letenskou plání u tunelu Blanka
Diskuse k možným způsobům využívání parkoviště – co bychom využitím chtěli
dosáhnout. Stanovení pokladů, které by bylo vhodné získat pro rozhodnutí o dalším
pokračování v tého otázce. Nepředpokládá se, že bude tato otázky v rámci této
komise dořešena.
4) Cyklisté na chodnících v Praze 7
Přednesení návrhů jednotlivých členů komise k řešení této problematiky.
Návrh: Zpracovat návrh zavedení zóny 30 a protisměrné jízdy cyklistů v rezidenčních
částech Prahy 7
5) Segawaye na chodnících v Praze 7
Přednesení návrhů jednotlivých členů komise k řešení této problematiky.
Vypracování návrhu usnesení
6) Parkování ve vnitrobloku Letohradská
Návrhy řešení představí pí Vitásková
Usnesení komise
1. Schválení zápisu z předchozího jednání a jmenování ověřovatele zápisu. Ověřovatelem je pan
Bendl.

Hlasování - PRO 7 PROTI 0

ZDRŽELO SE

0

2. Program:
1. Info o stavu plnění úkolů
Parkování pro rezidenty:
- Ověřeny možnosti parkování na pozemku MČ u nádraží Holešovice, Náklady cca 15 mil, bude
zařazen na jednání některé z dalších komisí
- Odborem majetku předložena možnost parkování ve vnitrobloku Letohradská
- Místnost. O. Mirovský jednal s magistrátem, možno získat v podstatě libovolný počet míst pro MČ (k
dispozici 860). Je třeba stanovit požadavky MČ. Bude zařazeno na jednání některé z dalších komisí

Přechody:
Městskou policií vytipovány 4 nebezpečné přechody seznam uveden na konci dokumentu, výzva
občanům k jejich nahlašování bude zveřejněna v dalším Hobuletu – MsSt. Mirovským přislíbeno na
květnový Hobulet

Hlasování - PRO 7 PROTI 0

ZDRŽELO SE

0

2) Parkování v ul. Za elektrárnou
Návrhy řešení představí pí Vitásková (přizván pan ředitel MP nebo jeho zástupce)
S pomocí PČR bude ul. Za elektrárnou osazen svislým dopravním značením pro parkování v úseku od
prvního viaduktu k druhému viaduktu

Hlasování - PRO 7 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0
3) Parkování pod Letenskou plání u tunelu Blanka
Diskuse k možným způsobům využívání parkoviště – co bychom využitím chtěli dosáhnout. Stanovení
pokladů, které by bylo vhodné získat pro rozhodnutí o dalším pokračování v tého otázce.
Nepředpokládá se, že bude tato otázky v rámci této komise dořešena. Byly předloženy náměty
(přesné znění dodá pan Šperling – do 21.4.2015 nesplněno). DK doporučuje zadání analýzy – studie
proveditelnosti provozu v souladu se zájmy MČ P7
Dne 23.4.2015 byly předloženy od pana Šperling tyto náměty:

Náměty:
1) Provozovat celé parkoviště jako smíšenou zónu - tj, rezidenti s parkovací kartou plus placené parkování
2) Vydávat rezidentům zdarma speciální parkovací kartu, která jim umožní parkovat v tomto parkovišti.
3) Možnosti využití pro P+R
4) Parkování pro rezidenty s nájemní smlouvou bez trvalého bydliště
5) Parkování na soukromých vyhrazených místech - poplatek cca 1000 Kč za měsíc.
6) Zvážit možnost dynamických cen - v době konání zápasů na Spartě vyššší cena, v době menšího zájmu nižší
7) Spolu se zprovozněním parkoviště upravit modré zóny do zákonného stavu - volno 6 m před přechodem
Zvážit možnosti provozu městskou částí
Udělat anketu v Hobuletu, na webu, a na FB - \letenská parta
Nechat zpracovat profesionální analýzu různých variant provozu

Hlasování - PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0
4) Cyklisté na chodnících v Praze 7
Přednesení návrhů jednotlivých členů komise k řešení této problematiky.
Návrh: Zpracovat návrh zavedení zóny 30 a protisměrné jízdy cyklistů v rezidenčních částech Prahy 7.
DK navrhuje aktualizovat studii o cyklodopravě na P7 - úkol pro pana Mgr. Mirovského
Přednesení návrhů jednotlivých členů komise k řešení této problematiky.
Vypracování návrhu usnesení. Problematika jízdy po chodnících byla vzata na vědomí.

Hlasování - PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0
5) Segawaye na chodnících v Praze 7
DK nemá důvod se tímto zabývat.

Hlasování - PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0
6) Parkování ve vnitrobloku Letohradská
Návrhy řešení představí pí Vitásková. Problematika přeložena na další jednání

Hlasování - PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0
7) Návrh přechodu vhodného na nové dopravní značení
Novým dopravním značením bude osazen šikmý přechod od ul. Nad štolou 2 k rondelu mezi dalšími
přechodem ke gymnáziu.

Hlasování - PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0

8) Návrh pro další dopravní komisi – řešit nesoulad dopravního značení
s dopravním opatřením.
Hlasování - PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0
Závěrem: Další dopravní komise je 20.05.2015 od 17 hod. v č.dv. 225
Podpis předsedy:
Zapsal:

