
Zápis z jednání Komise pro dopravu MČ Praha 8 
konané dne 25. března 2019 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 
 
Předsedající: Martin Jedlička 
 
Ověřovatel: Martin Jedlička 
 
Zapisovatel: Lenka Kaplanová, odbor dopravy 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod, přítomno je šest členů, omluveni dva, hlášen pozdější 
příchod jeden, komise je usnášeníschopná. 
 
Na jednání přichází v 17:03 p. Michal Novák  
 
Komise hlasovala o programu jednání, návrh p. Jedličky o zařazení bodu č. 2 – Zóny 
placeného stání - a přesun ostatních plánovaných bodů o pozici níže 
 
Výsledek hlasování: pro 6 / proti 0 / zdržel se 1 
Program jednání byl schválen. 
 
Na jednání přichází v 17:26 p. Michal Švarc 
 
Body programu: 
 

1. Informace o využití Negrelliho viaduktu po revitalizaci 
Host Ing. arch. Igor Kovačević / MOBA představil pomocí projekce Negrelliho viadukt, 
jeho historii, dobu před rekonstrukcí, současně probíhající rekonstrukci a jeho využití 
po dokončení 12/2021 (komerční a sponzorované nájmy). Dále byla představena 
vizualizace jeho jednotlivých částí a bezprostředního okolí. Vysvětlil majetkoprávní 
vztahy mezi SŽDC a HMP a informoval přítomné o studii proveditelnosti a analýze 
parkovacích stání. 

K tématu diskutovali: 

Jedlička – snaha o zachování obousměrnosti komunikace Pernerova 
Novák – pochválil revitalizaci, ale současně upozornil, že v uvedené lokalitě je velká 
frekvence IAD a MHD BUS – obava o komfort občanů využívajících prostory v okolí 
viaduktu  
Kovačević – návrh revitalizace NV nesmí zhoršit kvalitu provozu BUS + info o klidové 
zóně, zachování původních jednosměrných komunikací 
Jedlička – upřesnění, že v klidové zóně není provoz MHD BUS 
Jedlička – dotaz je-li dostatek zeleně 
Kovačević – ukázal na prezentaci úseky, kde dojde k nové výsadbě, kde je zeleň 
stávající a upřesnil opatření, které zabrání prohřívání stavby 
Jedlička – otázka financí,  dotaz kdo je investorem 



Kovačević – SŽDC, HMP + granty, švýcarské finance a norské fondy 
Stránský – dotaz, zda se chystá veřejné projednání 
Kovačević – neplánuje se, v průběhu stavby probíhá neustálá komunikace s občany 
 

 
2. Zóny placeného stání 

Předseda Jedlička uvítal hosta - Ing. Petr Horský / M.O.Z. Consult s. r. o. a zahájil 
diskuzi na téma ZPS 
  
K tématu diskutovali: 
 
Jedlička – dotaz jak bude řešeno 50 parkovacích stání, která v souvislosti 
s rekonstrukcí Negrelliho viaduktu ubydou 
Horský – není třeba řešit, počet automobilů je nižší než kapacita parkovacích stání 
Brož – parkování dojíždějících za prací v okolí Prvního pluku 
Jedlička – při nedávném místním šetření konaném v ul. Pernerova padl námět, kde 
zkusit navýšit parkovací stání 
Horský – připravuje se novela Nařízení HMP – měla by se vyjádřit samospráva                           
MČ Praha 8, termín do konce dubna 2019 
Jedlička – záměr MČ na upravení režimu ZPS – vypínat přes vánoce a svátky, 
připadají-li na pracovní dny (po – pá) – sjednotit se současným víkendovým režimem 
+ je-li možnost ZPS zrušit 
Horský – vypínání – HMP požaduje sjednocení systému ZPS na celém území, 
v současné době se hledá optimální řešení, problém informační systém versus DZN + 
velikost textu v podtabulkách (systém jízdního řádu) 
Novák – místo po – pá uvést „v pracovní dny“  
Horský – DZN ve střetu s moderní informační technologií, brání tomu předpisy, 
velikost podtabulek, složitost prokazování přestupků  
Brož – monitorovací auta ELTODO by zůstala zaparkovaná a v uvedené dny nevyjela 
Horský – není reálné z důvodu uzavřené smlouvy ELTODO x TSK – 15x měsíčně musí 
auta projet (konec smlouvy v polovině roku 2021) 
Horský - zrušení ZPS teoreticky ano, ale procesně velmi složité + nutnost přihlédnout 
k finančnímu vypořádání s HMP i občany, kteří již mají zaplacené PO, legislativně opět 
proces OOP (návrh OOP – připomínky a námitky, OOP – připomínky a námitky)   
Stránský – dotaz kde konkrétně se plánují ZPS zrušit 
Jedlička – pouze úvaha o lokalitách, kde došlo k poslednímu rozšíření, např. v okolí 
Šutky, ale nyní pouze dotaz, zda je to vůbec možné 
Mrázek – zhodnocení využívání ZPS „mimopražskými“ v okolí slepého konce 
Hovorčovická 
Jedlička – dotaz zda se bude se měnit systém, např. 1 karta pro „Pražana“ atd. 
Horský – existence komise pro parkování (MHMP), nikdo tomu není nakloněn, 
zhodnoceny spíše negativní dopady, jako např. Pražané, co jezdí MHD, by mohli opět 
využívat IAD a „nahradit“ tak mimopražské 

 
3. Záměr snížení rychlosti v ul. Liberecká 

Předseda Jedlička podal informaci o záměru snížení rychlosti v ul. Liberecká                                   
+ V Holešovičkách ve směru DC, upozornil, že ODA MHMP vydal 3 OOP a sdělil obsah 



jednotlivých OOP, které obdrželi jednotliví členové současně s podklady pro jednání 
komise. 
K tématu diskutovali: 

Novák – úvaha, že nejde snížit rychlost z 80 km/hod. na 50 km/hod. 
Stránský – musí být návěst, že dojde ke snížení rychlosti  
Novák – dotaz, kde přesně má dojít ke snížení rychlosti, informace o sdružení 
„Holešovičky pro lidi“, které tuto změnu vítá 
Jedlička – mezi čerpací stanicí a pomníkem Anthropoid, ano víme o tomto sdružení                    
i o jeho podpoře návrhu ODA MHMP 
Mrázek – při snížení rychlosti pouze do centra lze přepokládat, že poté budou snahy                   
i o snížení v opačném směru ZC 
Jedlička – ano, pouze do centra, již byly podány námitky proti návrhu OOP 
Stránský – jaké konkrétní námitky podala MČ Praha 8 
Jedlička -  v uvedeném místě není zástavba, nejedná se o nebezpečný úsek, ani to 
není třeba z důvodu hlukové zátěže – MČ požaduje zachování současného stavu + MČ 
nemá problém s měřením v úseku, kde je dnes rychlost 50 km/hod., technicky to 
možné je 

 
4. Změna místní úpravy v ulici Ústavní 

Předseda Jedlička informoval, že v současné době je zpracováno několik variant, jak 
zlegalizovat parkování v ul. Ústavní, včetně zjednosměrnění, ale přiklání se 
k parkování na jižní straně komunikace a zachování obousměrnosti komunikace. 
Současně s navrženým zúžením průjezdního profilu komunikace by mělo dojít ke 
zvýšení bezpečnosti (sníží se rychlost projíždějících automobilů). Jedná se o cca 100 
parkovacích stání, která by zlegalizovala současný stav. Dále se plánuje zřídit K+R 
v blízkosti školy. 
Bod byl uzavřen bez diskuze, členové berou na vědomí. 

 
5. Dopravní opatření v ulici Pernerova 

Předseda Jedlička informoval o místním šetření, které proběhlo dne 18. 3. 2019 na 
rohu ul. Pernerova x Kollárova za účasti Jedlička, Stránský, Kašpárek, Vaníček, 
Neumannová. Při místním šetření se dohodlo následující: 
1) po otevření ZŠ/MŠ (předpoklad září 2019) bude Městská policie na přechodu přes     
ul. Pernerova v ranních hodinách vykonávat dohled 
2) odbor dopravy prověří možnost zřízení 2-3 vyhrazených míst K+R v ulici Kollárova 
na jejím konci na východní straně (u křížení s ulicí Pernerova) 
3) odbor dopravy prověří možnost legalizace parkování v ulici Pernerova v úseku 
Kollárova-Peckova při pravé straně ulic (ve vozovce, příp. částečné stání na chodníku) 
4) komise pro dopravu projedná požadavek na obnovu povrchů nátěru "rocbinda" v 
ulici Pernerova v obou směrech + případné doplnění vodorovného dopravního 
značení, upozorňujícího na zvýšený výskyt dětí (správcem je TSK) 
5) komise pro dopravu projedná záměr zvýšení vozovky na úroveň chodníků 
zahrnující prostor křižovatky Pernerova/Kollárova (včetně přechodů pro chodce) 

 
Návrh usnesení: Komise pro dopravu doporučuje RMČ požádat správce                                       
TSK hl. m. Prahy o obnovu povrchů nátěru „Rocbinda“ v ul. Pernerova, u křižovatky 



Pernerova x Kollárova v obou směrech, a požádat odbor dopravy o prověření 
vhodnosti vodorovného dopravního značení, upozorňujícího na zvýšený výskyt dětí. 
 

Výsledek hlasování: pro 8 / proti 0 / zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Návrh usnesení: Komise pro dopravu doporučuje RMČ požádat BESIP o prověření možnosti 
zvýšení bezpečnosti prostoru křižovatky Pernerova x Kollárova stavební úpravou – 
srovnání povrchu křižovatky s výškou chodníku. 
 
Výsledek hlasování: pro 8 / proti 0 / zdržel se 0 
Usnesení bylo přijato. 

 

6. Různé 
Předseda Jedlička požádal přítomné, aby vyjádřili svůj názor na tzv. „zastávky na 
znamení“, které ROPID plánuje zavést celoplošně 
Stránský – obava o funkčnost této změny, ohled na vliv počasí, např. když cestující 
není vidět apod., zdokonalit „dávání znamení“  
Brož – ROPID bude mít v souvislosti s touto změnou problém při sestavování jízdního 
řádu 
Vítek – dotaz, zda má odbor dopravy v evidenci harmonogram akcí při provádění 
obnovy horkovodu v Bohnicích 
Kaplanová – nemá, žadatelé chodí zpravidla těsně před začátkem akce 
Vítek – žádost o spuštění parkování na komunikace Lodžská 
Jedlička – upřesnil podrobnosti parkování na Lodžské, včetně souhlasu PČR, DPP 
Novák: dotaz, zda je vývoj ve věci zastávky „Libeňský zámek“, diskutované na lednové 
komisi 
Jedlička: je zpracován návrh řešení + bude se jednat s ODA 
 

 
Termín dalšího jednání komise je 15. dubna 2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti 
Grabovy vily. 

 
Další termíny jednání v prvním pololetí 2019 jsou určeny takto: 27. 5. a 24. 6. 2019. 
  
 
Předseda Jedlička ukončil jednání v 18:40 hod. 

 
 

Podpis předsedajícího: …………………. 
 
 
Podpis ověřovatele:   …………………. 
 
Přílohy: prezenční listina 
                



Rozdělovník: - členové komise – e-mailem 
                         - pí Šindelová, OKS – e-mailem 
 


