Zápis z 8. jednání dopravní komise,
konané dne 19.10.2015 od 17:00 do 19:00 hod.
v místnosti č. 225

Seznam členů komise:
Michal Šperling
Ing. arch. Tomáš Cach
Hana Holubkovová
Milan Tesař
Milan Bendl
Petr Kolarský
Mgr. Ing. Jan Prokeš
Ing. Lukáš Tittelbach
Ing. Kpt. David Rovenský
Tomáš Bryknar
Ari Lieberman
Vít Masare – stálý host

Přítomni:
Michal Šperling
Ing. arch. Tomáš Cach
Hana Holubkovová
Milan Bendl
Mgr. Ing. Jan Prokeš
Ing. Kpt. David Rovenský
Tomáš Bryknar
Ari Lieberman

Omluveni:
Ing. Lukáš Tittelbach
Petr Kolarský
Tomáš Tesař

Neomluveni:
0
Hosté:
Ing.arch. Lenka Burgerová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Mirovský

Předsedající: Michal Šperling

Usnášení schopná:

ANO

Program jednání:
1) Informace zástupce starosty Mgr. Ondřeje Mirovského o:
- zklidnění Veletržní
- zastávkách tramvaje na Štvanici
- další informace
2) Tvorba parkovacích míst při půdních vestavbách 2
3) Informace o rekonstrukci Negrelliho viaduktu
4) Zadání studie zklidňování a zplynulování dopravy na Praze 7
5) Vánoční parkování v modré zóně pro nerezidenty - návrh p. Tittelbacha

Usnesení komise
1. Informace zástupce starosty Mgr. Ondřeje Mirovského.













Zpoždění realizace akce „Zklidnění Veletržní“, z důvodu deštivého počasí nemohl
být dodržen původní termín začátku prací.
Měření hodnot po otevření TKB – Technickou správou komunikací bylo dodáno 1
měření !
Proběhlo přečasování světelných signalizačních zařízení v horní části Veletržní.
Druhé jednání ve věci přečasování dolní části Veletržní s Ing. Nováčkem z odboru
dopravních agend MHMP se uskuteční 20.10.2015
Tramvajové zastávky Štvanice budou realizovány v rámci rekonstrukce
tramvajové trati Hlávkův most. Přechody budou opatřeny světelným
signalizačním zařízením jenž bude fungovat v režimu na vyžádání.
Cykloobousměrky v lokalitách Nad Královskou oborou, Osadní. Na akci bylo
odborem dopravy vydáno stanovení dopravního režimu a akce byla předána
k realizaci na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy.
Zklidňování dopravy po otevření tunelového komplexu Blanka. Seznam
zklidňujících akcí: Studie zóny 30 km/h, zklidňování komunikací, bezpečné
přechody, bezpečně do škol, cyklogenerel dopravy Prahy 7
Jednání s Ropidem na téma změny v MHD
Změna trasy linky BUS 156 v realizaci. Předáno na TSK.
Stav podzemních garáží na Letné při tunelovém komplexu Blanka : garáže ve fázi
doplňování technologií a jednání o cenách. Otevření předpokládáno březen/2016.
Nově vzniklá parkovací místa při komunikaci Bubenská, cca 200 míst v cenovém
rozpětí okolo 900,- Kč/měsíc
Plánovaná realizace záchytného parkoviště Holešovice v lokalitě Jankovcova x
Vrbenského.
Radní Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. uvedla, že dle dosavadních zjištění není
možná výsadba stromů z důvodů rozsáhlých poduličních sítí na většině
komunikací v obvodu MČ Praha 7.

2. Tvorba parkovacích míst při půdních vestavbách
Druhá část řešení problematiky dopravy v klidu. Radní Ing. arch. Lenka Burgerová,
Ph.D.
informovala o řešení problematiky neřešených parkovacích stání při výstavbě bytů.
Jako příklad byla uvedena Praha 2 a Praha 4, kde byl zřízen Infrastrukturní fond
v rámci kterého dochází ke zpoplatnění nevybudovaných parkovacích míst. Souhlasné
stanovisko odboru dopravy je podmíněno zaplacením poplatku do infrastrukturního
fondu.
Hlasování - PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

3. Informace o rekonstrukci Negrelliho viaduktu
Radní Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. informovala o jednání na Správě železniční
dopravní cesty, kde byl oznámen nový termín rekonstrukce Negrelliho viaduktu
v roce 2025. Opět byl na jednání uveden požadavek MČ Praha 7 na zvýšení
výškového profilu. Současně byl uveden požadavek na změnu nivelity Kralupské
trati, jenž je nezbytná zejména s ohledem na plánovanou revitalizaci lokality U
Výstaviště x Partyzánská.
Hlasování - PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

4. Zadání studie zklidňování a zplynulování dopravy na Praze 7
Dopravní generel – zklidnění MČ Praha 7 po otevření tunelového komplexu Blanka
(návrhy dopravní komise) :
 Realizace nového přechodu pro chodce v lokalitě Plynární x Argentinská (před
klubem CROSS ) projednat s ODA MHMP, Ing. Aleš Krejča.
 Milady Horákové x Dukelských hrdinů – zklidnění lokality Strossmayerovo
náměstí.
 Zklidnění prostoru před Výstavištěm a u Holešovické tržnice.
 Zklidnění ulice Bubenská.
 Rychlodráha na letiště – Buštěhradská dráha.
 Parkovací dům místo HC Sparta.
 Požadavky MČ Troja: Zlepšení situace parkování ZOO. Vazba – lístek MHD =
sleva vstupné. Parkování na Císařském ostrově, nebo v bývalé smyčce tramvají
v lokalitě nového Trojského mostu.
Hlasování - PRO

PROTI

ZDRŽELO SE

5. Vánoční parkování v modré zóně pro nerezidenty - návrh p. Tittelbacha
Parkování návštěvníků nerezidentů v době vánočních svátků. Dopravní komise navrhuje
aby Rada MČ Praha 7 odsouhlasila přerušení zóny placeného stání v době vánočních
svátků. Úkol pro vedoucího odboru dopravy ÚMČ Praha 7 – prověřit oprávnění MČ
přerušit zónu placeného stání. Dopravní komise doporučuje přerušení zóny placeného
stání o vánočních svátcích 2015.
Hlasování - PRO 6

PROTI 0

ZDRŽELO SE 2

Závěrem: Další dopravní komise je 18.11.2015 od 17:00 hod. v č.dv. 225

Podpis předsedy:

Zapsal:

