
Zápis z jednání Komise pro dopravu MČ Praha 8 
konané dne 17. května 2021 

komise se konala online prostřednictvím videokonference 

Přítomni: Martin Jedlička; Michal Švarc; Václav Stránský, Michal Novák, Vojtěch Brož, Jan 
Štorek  

Hosté: Tomáš Slabihoudek, Michal Komenda, Ing. Cvrček (Todim) 

Předsedající: Martin Jedlička 

Ověřovatel: Martin Jedlička 

Zapisovatel: Irena Kratochvílová, odbor dopravy 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod, přítomno je šest členů komise 

Komise hlasovala o programu jednání. 

Výsledek hlasování: pro: 6 / proti: 0 / zdržel se: 0 
Program jednání byl schválen. 

Komise hlasovala o přítomnosti hosta. 
Výsledek hlasování: pro: 6 / proti: 0 / zdržel se: 0 

Body programu: 

1. Vyhrazené parkování pro jednostopá vozidla a kola 

Jedná se o problém parkování skútrů na veřejných komunikacích, který dopravní komise 
řešilia již opakovaně v minulosti, hlavně na území Karlína v ZPS. Předseda Jedlička uvedl, že 
návrhy MČ na umístění vyhrazených parkovacích míst pro kola byly odeslány na MHMP 
resp. TSK, ale stále z těchto návrhů není žádná realizace, TSK ani po více než roce 
neobjednala projekt, takže jsme se rozhodli řešit sami ve spolupráci s BeRider, Škoda Auto 
DigiLab, který je největší z provozovatelů skútrů. Využije se dopravních stínů a míst před 
přechody pro chodce, kde nemají parkovat auta. Cílem bylo, aby nedošlo k redukci 
parkovacích míst pro IAD. Situace se projednává s PČR. Řešení představil Ing. Cvrček, který 
uvedl, že se jedná o složité jednání, komplikované dočasnou nedostupností zástupců PČR. 

K tématu diskutovali: 0 



2. Studie parkování v Bohnicích 

V rámci dopravní studie došlo k prověření velkých parkovišť v Bohnicích a hledání rezerv 
v parkovacích místech. K navýšení počtu parkovacích míst by mělo dojít stejným způsobem, 
jako před rokem v ulici U Polikliniky, kde je úprava DZ již stanovena a po vyznačení VDZ se 
zvýší počet parkovacích míst o 7 %. Ze studie vyšlo, že na 2 parkovištích je efektivní vyznačit 
vodorovné DZ. Odbor dopravy tedy objedná podklad pro stanovení dopravního značení. 

K tématu diskutovali: 0 

V 17:40 h odešel z jednání komise pan Václav Stránský. 

3. Stanovisko k prodeji pozemku v ulici Davídkova 

Obyvatelé ulice Vinopalnická chtějí odkoupit pozemek pro parkování svých návštěv, jedná se 
žlutý trojúhelník, viz podklady odeslané členům komise před jednáním. Pozemek je ve 
vlastnictví hl. m. Prahy. Komise pro územní rozvoj postoupila tento požadavek dopravní 
komisi k vyjádření. Komise není v danou chvíli usnášeníschopná, nemůže hlasovat, bude 
zařazeno na příští jednání komise pro dopravu. 

K tématu diskutovali: 
Novák  –  nevidím v tom logiku, jedná se o plochu zeleně 
Jedlička – nejsem v principu proti, ale zde to nedává smysl, je tam zeleň a problém 
s najížděním na tento pozemek. 

4. Různé 

Žádné podněty. 

Termín dalšího jednání komise je 2.6.2021 od 17:00 hod. 
S ohledem na současnou situaci okolo COVID – 19 se jednání bude konat formou online.  

Předseda Jedlička ukončil jednání v 17:55 hod. 

Podpis předsedajícího: …………………. 

Podpis ověřovatele:   …………………. 
                
Rozdělovník:  - členové komise – e-mailem 
   - Bc. Šibravová Alice, OKS – e-mailem


