Zápis z 1 jednání Dopravní komise ,
konané dne 12.01.2015 od 17:00 do
v
.
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
PhDr.Ing.arch. Lenka Burgerová
Milan Tesař
Milan Bendl
Petr Kolarský
Mgr. Ing. Jan Prokeš
Ing. Lukáš Tittelbach
Ing. Kpt. David Rovenský

Omluveni: 0

Neomluveni: 0
Hosté: Mgr. Mirovský, zástupce starosty, pan Vít Masare, stálý host a zapisovatel 1.
jednání
Předsedající: Pan Michal Šperling
Usnášení schopná:

ANO

Program jednání:
1. Schválení zápisu z předchozího jednání a jmenování ověřovatele zápisu. Jedná se o 1.
jednání

2. Zahájení a přivítání členů na 1. jednání DK MČ P7 a zvolení ověřovatele
zápisu
3. Projednání návrhu programu 1. jednání DK MČ P7 a jeho schválení
4. Seznámení členů s platným jednacím řádem DK MČ P7(posláno e-mailem)
5. Projednání a schválení návrhu Plánu činnosti DK MČ P7 na rok 2015
6. Různé
7. Závěr
Pan zástupce starosty Mgr. Mirovský nastínil nastavení spolupráce a sdělil, že
bude přítomen každé komisi, jen s cca 15 minulovým zdržením. A uvedl že:
 příprava na EIA OC u Sparty (výrazné nárůsty dopravy)
 HC Sparta chce instalovat nový systém vjezdu na parkoviště
 řidiči přes parkovací karty zaregistrují svůj mobil  SMS info o čištění ulic,
krizových situacích
 přívoz Karlín – dojednává se s Povodím Vltavy
 quick wins/strategické projekty (přechody/zklidňování dopravy – tempo 30)
 nové reflexní podkrytí značek u přechodů v Kostelní ulici
Dle podal návrh:
Udělat seznam možných quick wins odstraňování bariér z přechodů,přisvětlení
přechodů
Dále se ujal slova pan Šperling, předseda DK s tímto návrhem:
1) oponovat programové prohlášení
2) stanovení dlouhodobých cílů
3) stanovení krátkodobých cílů
4) pro příště připraví program s nastíněním koncepčnějších cílů
Tajemníce DK sdělila několik úkolů, které by se měly plnit :
 DK se bude vyjadřování k dalším změnám MHD (od ROPIDu)
 dáme zpracovat projekt na přesun dopravy z Kostelní na Miladu Horákovou
(MHMP čeká do Blanky) a máme připravený návrh na zadání projektu pro
zlepšení dopravy kolem ul. Nad Kr. oborou v širších dopravních vztazích
celého bloku od ul. U Sparty, Nad Kr. oborou, Strojnická, Dukelských hrdinů,
Veletržní, Milady Horákové – tedy Sparta-Dukelských hrdinů (projekt stáhnout
dopravu na Veletržní)
 cykloobousměrky (v roce 2004 jako jediná MČ dopravu cyklistů v protisměru
jednosměrných komunikací měla, ale auta se stala delší, větší a PČR sdělila,
že cykloobousměrky NE) – nicméně není důvod pokračovat v jednání

Usnesení komise
1. Byl zvolen ověřovatel prvního zápisu. Je jím pan Bendl.
Hlasování - PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0
2. Projekt Veletržní

 záměr převést ji do 2: kategorie  pod správu MČ; NE od ODA kvůli rezervě,
až Blanka začne kolabovat
 2008 studie zklidnění Veletržní; po kolečku TSK neodpověděla, jestli má
finance
o ze 2 jízdních pruhů udělat jeden, druhý nechat na parkování
o poslána žádost na všechny přechody na P7 bezbariérové (letos 15)
Cach  v první fázi dočasné řešení bez stavebních úprav
o MV: musí to dělat ODA/TSK-ÚDI
Burgerová v rámci celkového projektu zdůrazňuje i rozvržení sítí, výhledově
se budou dělat kolektory.
1) DOKO MČ P7 doporučuje provést dočasná dopravně organizační opatření
nejpozději ke dni otevření tunelového komplexu Blanka tak, aby byl v ulici
Veletržní od ulice Ovenecká k ulici Haškově pouze 1+1 běžný jízdní pruh
v mezikřižovatkových úsecích v každém směru jízdy s využitím zbylého
prostoru pro parkování, zlepšení podmínek pro jízdu na kole, aj.?
Hlasování - PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0
2) DOKO MČ P7 úkoluje tajemnici dopravní komise P7 Vitáskovou intervenovat
TSK aby zpracovala projektovou dokumentaci s cílem realizovat na ulici
Veletržní změny nejpozději ke dni otevření tunelového komplexu Blanka
změny tak, aby byl v ulici Veletržní od ulice Ovenecká k ulici Haškově pouze
1+1 běžný jízdní pruh v mezikřižovatkových úsecích v každém směru jízdy
s využitím zbylého prostoru pro parkování, zlepšení podmínek pro jízdu na
kole, aj.
Hlasování - PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0
3) DOKO MČ P7 vyzývá místostarostu MČ P7 Mirovského, aby intervenoval u
náměstka primátorky pro dopravu Dolínka, aby zadal TSK zpracovat
projektovou dokumentaci s cílem realizovat na ulici Veletržní změny vedoucí
ke zklidnění dopravy viz bod. 1
4) DOKO MČ P7 vyzývá místostarostu P7 Mirovského, aby nechal z prostředků
MČ P7 ve zrychleném řízení odborně zpracovat projekt návrhu zklidnění ulice
Veletržní viz. bod 1 formou dopravně-organizačního opatření bez stavebních
zásahů realizovatelný nejpozději ke dni otevření tunelového komplexu Blanka.
5) DOKO MČ P7 úkoluje místostarostu MČ P7 Mirovského předložit RMČ P7
návrh usnesení vyzývající MHMP k realizaci dopravní redukce Veletržní ulice
viz body 1-3.
Vytipování nebezpečných přechodů:
6) zpracovat podněty Lepší místo – Praha 7 se k němu přiklání
7) zpracovat existující podněty Chodci sobě
8) Komunardů
9) Info akce do HOBULETu pro sběr podnětů občany prostřednictvím Lepší
místo na cca 2 měsíce
10)vznikne minimálně 50 parkovacích míst ve Veletržní a Strojnické!!! – použít
jako komunikační kompenzaci za jinde ubíraná problematická parkovací místa
(která budou stejně rušena bez náhrady)

11) DOKO MČ P7 vyzývá místostarostu MČ P7 Mirovského, aby zadal vytvoření
výzvy do časopisu HOBULET a do všech dalších komunikačních kanálů MČ
P7, aby obyvatelé P7 zasílali s využitím aplikace Lepší místo nebo dopisem
podněty na zlepšení konkrétních problematických přechodů na území MČ či
k doplnění aktuálně chybějících přechodů na území P7.
Hlasování - PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0
12)MČ P7 bude pro příště preferovat stavební úpravy zklidňování dopravy před
instalací retardérů. Zadáváme úkol RMČ, aby zvážila přípravu takových
opatření, které zároveň učiní zákonným podmínkám zadost a zároveň budou
šetrná k rozpočtu MČ P7.
Hlasování - PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0
Návrh jednání na příští DK: příště při dočasném rušení modrých zón do Hobuletu
dala dočasné parkovací karty pro eventuální hosty obyvatel Prahy 7.
Závěrem: Další DK bude dne 18.2.2015 v 17 h v místnosti č. 225 a následně každou třetí
středu v měsíci.
Podpis předsedy: Michal Šperlig
Podpis ověřovatele: Milan Bendl
Zapsal: Vitásková Miloslava

