
Zápis z jednání Komise pro dopravu MČ Praha 8
konané dne 30. září 2019

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu

Předsedající: Martin Jedlička

Ověřovatel: Martin Jedlička

Zapisovatel: Irena Kratochvílová, odbor dopravy

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod, přítomno je osm členů, omluveni dva, komise je
usnášeníschopná.

Komise hlasovala o programu jednání.

Výsledek hlasování: pro 8 / proti O/ zdržel se O
Program jednání byl schválen.

Výsledek hlasování pro účast hostů: pro 8 / proti O/ zdržel se O
Výsledek hlasování pro zapisovatele a ověřovatele: pro 8 / proti O/ zdržel se O

Předseda Jedlička uvítal hosta, Ing. arch. Lukáše Vacka, Ph.O., vedoucího Oddělení plánování
a rozvoje, Odboru územního rozvoje a výstavby MČ Praha 8

Body programu:

Na základě dohody zúčastněných došlo ke změně v pořadí bodů programu.

1. Rohanský most
Jde o dlouhodobý záměr spojit Prahu 8 s Prahou 7 ještě jedním mostem, mezi
Hlávkovým mostem a Libeňským mostem. Jedná se o jiný most, než lávka HolKa přes
Štvanici (Holešovice - Karlín), která bude sloužit jen pro pěší/cyklo. Územní plán
navrhuje most v trase Komunardů - Thámova a budoucí Metropolitní plán v trase
Jateční - Urxova. Umístněním mostu se zabývala Komise pro územní rozvoj, toto
jednání přerušila do doby, než se otázka rozhodne na MHMP. Pravděpodobně se bude
jednat o variantu Jateční - Urxova, ale není jasno umístění na straně MČ P7, která řeší
stížnosti občanů. Na jednáních v létě prezentoval IPR, TSK a ROPID dopady na dopravu
v různých režimech, ze všech modelů jasně vyplývá, že Rohanský most má význam i pro
MHD a bude především fungovat jako propojení dvou městských částí, Prahy 8 a Prahy
7. 

K tématu diskutovali:

Stránský - dotaz, na výšku mostu
Ing. arch. Vacek sdělil, že se jedná o průplavnou výšku 4,60 - 4,65 m.

2. Přechod pro chodce u východní strany Karlínského náměstí



Byl vznesen požadavek občanů na zřízení přechodu pro chodce nebo místa pro
přecházení u východní strany Karlínského náměstí. V souvislosti s požadavkem byla
zpracována jednoduchá dopravní studie, obsahující návrh řešení přechodu, která se
musí projednat s odborem dopravy a Policií ČR. A je nutno zvážit, zda by nový přechod
byl využitelný. O zřízení uvedeného přechodu bylo požádáno již v rámci
participativního rozpočtu. Jednalo by se o přechod mezi ulicemi Křižíkova a Sokolovská.
Obava je především ze snížení počtu parkovacích míst a umístění v blízkosti dalších
dvou přechodů pro chodce.

K tématu diskutovali:

Švarc - dotaz na vzdálenost mezi stávajícími dvěma přechody, zda je postačující.
Ing. Kašpárek - vedoucí odboru dopravy - se záměrem vybudování nového přechodu
OD nesouhlasí, jelikož současné dva přechody v úseku 100 m pro chodce jsou
dostačující. Pokud by se zřizoval další přechod pro chodce, nastal by úbytek 6 ti
parkovacích stání. V případě zřízení místa pro přecházení, by byl úbytek 3 parkovacích
stání. V uvedené lokalitě byla navíc zřízena zóna 30 km/hod z důvodu zklidnění
dopravy.
Novák - konstatoval, že na 100 m jsou 3 přechody nadbytečné.
Jedlička - projedná možnosti zřízení přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení
s odborem dopravy a PČR

3. Příprava rekonstrukce Trojská
Jedná se o rekonstrukci ulice Trojská v úseku Pod Lisem až po začátek pojížděného
tramvajového tělesa. Rekonstrukce se připravuje již několik let. TSK hl. m. Prahy byla
zpracována projektová dokumentace, se kterou nesouhlasí vedení Prahy, MČ P8, ani
občané. Na základě uvedeného proběhlo jednání a MČ P8 předala požadavky na
úpravu projektové dokumentace, žádá o zapracování zobousměrnění ulice, doplnění
přechodů pro chodce a snížení rychlosti na 30 km/hod z důvodu zklidnění dopravy
v této ulici.

K tématu diskutovali:

Stránský - dotaz, proč 30 km/hod
Jedlička - rychlost 30 km/hod je zde již v současnosti, četné požadavky občanů na
zklidnění ulice
Novák - dotaz na termín realizace
Jedlička - cca rok 2020 a celá trasa bude po celou dobu rekonstrukce neprůjezdná
Stránský- dotaz proč zobousměrnění ulice
Ing. Kašpárek - vedoucí odboru dopravy uvedl, že v tomto případě by došlo
k rozptýlení dopravy v úseku Bohnice - Zenklova
Dojde k jednání MČ P7 a MČ P8 o možnosti zobousměrnění
Stránský- dotaz, zda se doprava zlepšila ve stávajícím stavu dopravního značení
Novák - uvedl, že problém s dopravou vznikl s otevřením Blanky
Stránský- dotaz na vyústění dopravy při zobousměrnění
Jedlička - vyústění dopravy je možné v ulici Pod Kynclovkou/Na Šutce,
Uzavřená/Kobyliské náměstí nebo Zenklova. Návrat ke stavu, který fungoval řadu let.



Nově má být v celé délce ulice Trojská plná čára, přechody budou na zvýšeném
přejezdu.

Návrh usnesení: Komise pro dopravu doporučuje Radě MČ Praha 8, aby v rámci
úpravy dopravního značení po rekonstrukci ulice Trojská požadovala
zobousměrnění této ulice.

Výsledek hlasování: pro 6 / proti 1 / zdržel se 1

Návrh byl přijat.

4. Záměr MČ Praha - Troja na zřízení semaforu v ulici K Bohnicím
Jedná se o dlouhodobý záměr MČ Praha - Troja, která má problém se se zahlcením
vozidly v ranních hodinách, v některých dnech dochází ke stojícím kolonám aut a
velkým zdržením autobusů. Bude provedena zkouška tzv. ,,světelná závora", která má
přidržet auta přijíždějící do serpentiny cca na 10 sekund z 60 sekund. (Testovací
zařízení). Následně dojde k vyhodnocení měření.
Praha 8 nesouhlasí se zřízením "světelné závory", protože se obává nárůstu čekajících
vozidel v koloně, následné blokace autobusů MHD v Bohnicích a vytvoření neúnosné
dopravní zátěže v ul. Čimická, Kobyliské náměstí, Zenklova a V Holešovičkách.
Praha 8 navrhla řešení v podobě dynamické informační tabule, která by upozornila na
kolonu v Troji
Praha 7 zřídí semafor na svém území (resp. území MČ Praha-Troja), má to podporu
vedení města - náměstka Scheinherra.

5. Interval „zelené" semaforu u zastávky Libeňský zámek
Pan Švarc dal podnět na prodloužení intervalu alespoň o 3 vteřiny.
Pan Jedlička sdělil, že tuto možnost prověří.

6. Provoz a parkování sdílených koloběžek
Pan Stránský dal podnět na parkování sdílených elektrických koloběžek, a to z důvodu,
že nedodržují pravidla nastavená provozovatelem, např. jízda po chodníku. Existuje
určitá metodika vydaná MHMP.
Pan Jedlička sdělil, že Praha 8 už se zřízením těchto parkovacích míst zabývá,
momentálně probíhá výběr vhodných lokalit odborem dopravy. Jedná se o lokality
především v Karlíně.

7. Různé
Novák - dotaz z důvodu zájmu občanů na vybudování parkovacích míst v ulici
Batličkova
Jedlička - přislíbil zjištění možnosti vybudování parkovacích míst v ulici Batličkova

Termín dalšího jednání komise je 23.10.2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti
Grabovy vily.



Předseda Jedlička ukončil jednání v 18:40 hod.

Podpis předsedajícího:

Podpis ověřovatele:

Přílohy: prezenční listina

Rozdělovník: - členové komise - e-mailem
- Bc. Šibravová Alice, OKS- e-mailem


