Zápis z jednání Komise pro dopravu MČ Praha 8
konané dne 24. června 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 šest členů, komise je usnášeníschopná.
Komise hlasovala o programu jednání.
Výsledek hlasování: pro 6 / proti 0 / zdržel se 0
Program jednání byl schválen.
Výsledek hlasování pro účast hostů: pro 6 / proti 0 / zdržel se 0
Výsledek hlasování pro zapisovatele a ověřovatele: pro 6 / proti 0 / zdržel se 0
Předseda Jedlička uvítal hosta, pana Šuvarinu, předsedu Komise pro dopravu MČ Praha 6
Body programu:
1. Informace o přípravě vodní tramvaje
Pan Šuvarina informoval o přípravě projektu “vodní tramvaj”. ROPID zadal studii,
která prověří, nakolik je funkční řešení spojení více zastávek na Vltavě a doplnění
MHD. Cílem studie je zjistit současný stav lodní cesty, jaká plavidla se mohou použít
v jednotlivých částech řeky, na jakých místech a v jakých přístavištích budou lodě
zastavovat.
V plánu jsou celkem tři linky: spojení oblasti Dvorců a Janáčkova nábřeží přes Smíchov
a Výtoňskou náplavku, centrální linka propojující Smetanovo nábřeží se třemi ostrovy,
a v severní části Vltavy se uvažuje o lince z Karlína do Holešovic dále až do Podbaby.
Připravuje se memorandum za účasti zástupců MČ Prahy 6, 7 a 8. Uskuteční se
koordinační schůzka se zástupci ROPIDu, MHMP hl. m. Prahy a MČ Prahy 6, 7 a 8.
Cílem zřízení „vodní tramvaje“ je rychlá lodní doprava.
V Praze 8 se počítá se stávající zastávkou v Karlíně a novou u Libeňského mostu.
V tomto úseku však nejsou vyjasněné vlastnické vztahy k pozemkům. Musí se dořešit.
K tématu diskutovali:
Vilgus – dotaz, kolik tato akce bude stát
Šuvarina – zatím není jasné
Vilgus – dotaz, komu bude svěřeno
Šuvarina P6 – bude provozováno v systému ROPID
Vilgus – dotaz, zda je možno v úseku plout věší rychlostí
Šuvarina P6 – ano, cílem je obsloužit lokality turistického rázu, např. ZOO, Botanická
zahrada

Vilgus – dotaz, zda jsou řidiči na trhu práce
Šuvarina P6 – ano, jsou
Jedlička – dotaz na mola
Šuvarina P6 – mola nevyžadují stavební povolení, spravuje je Státní plavební správa
Jedlička – dotaz na jízdenku
Šuvarina P6 – jízdenka bude platit v rámci ROPID – tedy jako MHD
2. Přechody pro chodce v ulici Pernerova
• Pernerova
/
Kollárova
Proběhlo místní šetření za účasti PČR, OD Prahy 8, předsedy komise pro
dopravu. V současnosti Ateliér DUHA zpracovává dokumentaci – dopravní
studii, následně bude předáno BESIPu k zařazení do připravovaných projektů.
Předpoklad, že realizaci bude financovat BESIP.
• Pernerova
/
Šaldova
Potřeba nového přechodu vychází ze studie Bezpečné cesty do škol, přechod má
být zřízen v místě, kde v současné době není a současně má být upraveno okolí
křižovatky. V současnosti probíhá příprava projektová dokumentace
prostřednictvím TSK hl. m. Prahy.
• Pernerova
/
Březinova
/
Sovova
Není vybrána v přípravě TSK hl. m. Prahy, úpravu křižovatky připraví MČ Praha
8 po dokončení dopravní studie Pernerova/Kollárova a poté podklady předá
BESIPu.
K tématu diskutovali:
Stránský – dotaz na časový horizont
Jedlička – časový horizont zatím není znám, nejdříve je nutné zpracovat dopravní
studii a následně BESIP rozhodne, zda se bude realizovat
Stránský – dotaz kdy budou realizována místa K+R u školy Pernerova 29
Jedlička – 2 vyhrazená parkovací místa K+R pro školu v ulici Kollárova jsou již
zřízena, v současnosti je v daném místě zařízení staveniště, to bude ale do září
odstraněno
Vilgus – dotaz v úseku Pernerova – Šaldova není chodník, pouze vyšlapaná cesta
Jedlička – požádáme TSK hl. m. Prahy o zřízení chodníku
3. Různé
Stránský – dotaz na stavební zábor, umístění plošiny v Pobřežní ulici 44 – nelze projít
po chodníku, chybí označení, že chodník je uzavřen
Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy – OD situaci prověří
Stránský – dotaz na parkování autobusů
Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy – pokud splní zákonné předpoklady, může
parkovat, povolenky pro vjezd autobusů spadají do výkonu státní správy
Stránský – dotaz, jaké jsou zákonné důvody
Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy – např. žádost školy z důvodu odvozu dětí na
plavecký výcvik, žádost hotelů z důvodu konání konferencí
Stránský – dotaz na nepovolený vjezd autobusů Šaldova – Pernerova
Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy – řešení nepovoleného vjezdu autobusů je
svěřena do kompetence MP hl. m. Prahy

Vilgus – dotaz na parkování automobilů na pěší zóně v ulici Na Žertvách
Vaníček, ředitel MP P8 – průběžně řeší strážníci
Vilgus – dotaz na počet přestupků v ulici Thámova
Vaníček, ředitel MP P8 – ulice Thámova 35 přestupků, Na Žertvách cca 13 přestupků
v období od 27.5.2019 do 23.6.2019
Vilgus – dotaz na „vrak“ a parkování – oranžové auto v ulici Na Žertvách
Vaníček, ředitel MP P8 – bude prověřeno
Termín dalšího jednání komise je 30.9.2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Grabovy
vily.
Další termíny jednání ve druhém pololetí 2019 jsou určeny takto: 23.10.2019, 25.11.2019 a
9.12.2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Grabovy vily.
Předseda Jedlička ukončil jednání v 18:15 hod.

Podpis předsedajícího:

………………….

Podpis ověřovatele:

………………….

Přílohy: prezenční listina
Rozdělovník: - členové komise – e-mailem
- Bc. Šibravová Alice, OKS – e-mailem

