
Zápis z jednání Komise pro dopravu MČ Praha 8 
konané dne 21. ledna 2019 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 
 
Předsedající: Martin Jedlička 
 
Ověřovatel: Martin Jedlička 
 
Zapisovatel: Martin Moulis, odbor dopravy 
 
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod, přítomno je osm členů, komise je usnášeníschopná. 
 
Komise hlasovala o programu jednání. 
 
Výsledek hlasování: pro  8 
                                     proti  0  
                                     zdržel se 0  
Program jednání byl schválen. 
 
Na jednání přichází v 18.02 Petr Vilgus. 
 
Body programu: 
 

1. Informace o bikesharingu společnosti Homeport 
Host pí Petra Holečková představila projekt Freebike, který bude spuštěn 1. 4. 2019 
v celé Praze. Plánem společnosti je rozmístění kolem 500 elektrokol. Prahy 8 se týká 
oblast Karlína a části Libně. 
K tématu diskutovali: 
Ondrčka (odstavení kol z místa) 
Brož (pokuty za nedodržení pravidel) 
Slabihoudek (jaké ostatní MČ budou zapojeny) 
Vilgus (zkušenosti z Kladna) 
Jedlička (v jakých dalších městech firma působí) 
Stránský (zřízení společných stanovišť ve spolupráci s MČ Praha 8) 
Předseda Jedlička ocenil nabídku společnosti na spolupráci s MČ při vytipování 
vhodných lokalit na virtuální stanice pro parkování elektrokol. 
Členové komise se shodli na budoucím rozšíření bikesharingu i do ostatních částí MČ. 
 
Návrh usnesení: Komise bere na vědomí informace o bikesharingu společnosti 
Homeport 
 
Výsledek hlasování: pro  8 
                                   proti  0  
                                   zdržel se 1 
Usnesení bylo přijato. 

 



 
2. Představení 

Jednotliví členové komise se představili. 
 

3. Bus pruh v ulici Horňátecká 
Předseda Jedlička podal informaci o záměru DPP prodloužit bus pruh do další části 
komunikace Horňátecká. 
Informaci doplnil p. Skalka, který předpokládá stejný režim značení, jako v dolní části 
komunikace. 
Členové komise chtějí být průběžně informováni o dalších krocích s dopravním 
značením. 
 

4. Problematika odkrytí koryta Rokytky na Elsnicově náměstí 
Bod byl zařazen na žádost radního Švarce, který informoval o projektu Revitalizace 
Elsnicovo náměstí, který zpracovává Ateliér Promika pro TSK.  
K tématu diskutovali: 
Švarc (podle místních obyvatel projekt nesplní smysl oživení místa, existuje petice 
proti tomuto projektu, za tolik peněz nevidí přidanou hodnotu, bude chybět možnost 
setkávání se místních občanů, je třeba více zapojit místní do diskuse) 
Jedlička (pravděpodobná realizace dle info z TSK na jaře tohoto roku, IPR podporuje 
tento projekt, navíc proběhne workshop k celému prostoru Palmovky pod patronací 
náměstka primátora Hlaváčka, diskuse by měla být spíše o dopravním řešení) 
Vilgus (podpora projektu, projekt je nutné dopracovat jako celek – existuje studie na 
úpravu celé Rokytky, je potřeba vybudovat nový odbočovací pruh směrem do centra 
a řešit cyklodopravu) 
Pavlů (Libenští občané nejsou tímto projektem nadšeni, nepřináší pro ně žádný zisk, 
projekt nepodporuje, je pro znovu prozkoumání celého projektu, žádné zásadní 
změny v dopravě v daném místě nenastanou) 
Stránský (i přes realizaci nedojde k lepšímu náměstí, místo má potenciál a proto 
raději řešit oblast komplexně - dopracovat projekt a až poté přistoupit k realizaci) 
Novák (prozkoumat možnosti úprav dopravy) 
Členům komise bude poslán termín workshopu pana náměstka Hlaváčka. 
 
Komise požádala radního Slabihoudka, aby prověřil možnosti: 
- převedení dopravy ze severního ramene Elsnicova náměstí na jižní 
- realizace odbočovacího pruhu ze Zenklovy ulice do ulice Voctářova přes 

Elsnicovo náměstí 
 

5. Zjednosměrnění ulice Stejskalova a důsledky 
Radní Švarc informoval o nemožnosti výjezdu z dolní Libně, kdy chybí možnost 
výjezdu na Zenklovu ulici. 
Komise se shodla na prověření této situace. 
 

6. Přechody pro chodce v zastávce Libeňský zámek 
Bod byl zařazen na žádost radního Švarce, který informoval o nebezpečné situaci pro 
chodce v zastávce Libeňský zámek. 
K tématu diskutovali: 



Jedlička (problematika se řeší s ODA, proběhlo místní šetření, ke zvážení možnost více 
upozorňovat řidiče na problematické místo) 
Vilgus (v budoucnu zvážit nové přechody, zvážit zónu 30 mimo tramvají) 
Stránský (nepřehledná situace) 
Brož (zvážit zábradlí kvůli chodcům) 
Švarc (nešťastné řešení zastávek) 
Novák (hledat řešení situace i krátkodobá) 
Slabihoudek (řešit místo pro bezpečné přecházení) 
Komise jako celek situaci vnímá jako zásadní problém. 
 

7. Různé 
p. Stránský vznesl dotaz na zástupce městské policie ohledně řešení dopravních 
přestupků v Karlíně. 
Zástupce MP p. Skalka informoval o kontrolách přestupků v ZPS, jak firmou Eltodo, 
tak i strážníky MP. 
Termín dalšího jednání komise je 25. února 2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti 
Grabovy vily. 
Další termíny jednání v prvním pololetí 2019 jsou určeny takto: 25. 3., 15. 4., 27. 5. a 
24. 6. 2019. 

 Předseda Jedlička ukončil jednání ve 20.02 hod. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Podpis předsedajícího: …………………. 
 
 
Podpis ověřovatele:   …………………. 
 
Přílohy: prezenční listina 
                
Rozdělovník: - členové komise – e-mailem 
                         - pí Šindelová, OKS – e-mailem 
 


