Zápis z 3. jednání dopravní komise,
konané dne 10.04.2019 od 17:00 do 19:00 hod.
v místnosti č. 218
Seznam členů komise:
Ing. Michal Šperling
Mgr. Hana Holubkovová
Ing. arch. Tomáš Cach
Milan Bendl
Kpt. Bc. Jiří Šafrata
Marek Bělor
Pavel Škarecký

Přítomni:
Ing. Michal Šperling
Mgr. Hana Holubkovová
Ing. arch. Tomáš Cach
Milan Bendl
Marek Bělor
Pavel Škarecký

Omluveni:
Kpt. Bc. Jiří Šafrata

Neomluveni: 0
Hosté: Mgr. Ondřej Mirovský, Ing. Jan Kovařík (ODO)

Usnášení schopná:

ANO

Program Dopravní komise:

1. Sdílení jízdních kol
2. Ochrana chodců na chodnících
3. Akční plán ÚMČ Praha 7 ve vztahu k dopravním problematikám
4. Různé

Ad1) zástupce ODO zmínil aktivity konané na půdě MHMP ve vztahu k bikesharingu v Praze.
Zástupce ODO se dne 26.4.2019 zúčastní semináře MHMP na téma parkování jízdních kol a
odprezentuje zde zkušenosti ÚMČ Praha 7 s instalací a umísťováním cyklistických stojanů na
území městské části.
Ad2) komise dopravy konstatovala zvyšující se počet zaznamenaného rizikového chování řidičů
motorových vozidel (velmi často řidičů zásobovacích vozidel), kteří parkují své automobily na
chodnících a pojíždějí komunikace pro určené pro chodce. Tímto jednáním dochází

k poškozování povrchů chodníků, dále k poškozování svislého dopravního značení a
antiparkovacích sloupků, v neposlední řadě také k ohrožení chodců na chodnících a na
navazujících přechodech pro chodce. Na pořízených fotografiích byla prezentována častá místa
těchto přestupků a rizikové chování řidičů motorových vozidel ve vztahu k chodcům (viz
fotopříloha).

Ad3) zástupce ODO představil možnosti doplnění témat do Akčního plánu (AP) ÚMČ Praha 7 o
problematické dopravní okruhy.

1. Usnesení Dopravní komise:
Dopravní komise pověřuje vedoucího ODO přípravou podnětu do Akčního plánu
ÚMČ Praha 7 ohledně zajištění ochrany chodců na chodnících a přechodech pro
chodce v místech, kde dochází k nelegálnímu a rizikovému pojíždění a k parkování
motorových vozidel.
Hlasování - PRO

6

PROTI

0

ZDRŽELO SE

0

2. Usnesení Dopravní komise:
Dopravní komise žádá RMČ Praha 7 o zajištění zvýšeného dozoru Městské policie
nad dodržováním pravidel silničního provozu ve vztahu k rizikovému parkování
motorových vozidel na chodnících a v místech stávajících přechodů pro chodce.
Hlasování - PRO

6

PROTI

0

ZDRŽELO SE

0

Ad4) předseda dopravní komise Ing. Šperling navrhuje vytvořit pro AP podněty na téma rozvoje
elektromobility.

Příští jednání dopravní komise se uskuteční 29.05.2019 od 17:00h, v místnosti č. 218.
Témata na příští dopravní komise:
Rozvojové území Bubny-Zátory – dopravní řešení
Podněty k rozvoji elektromobility

Zapsal: Kovařík
Schválil: Šperling

