ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOPRAVNÍ KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 3 KONANÉHO DNE 21.1.2019
Přítomni: Karel Vejvoda, Matěj Michalk Žaloudek, Ondřej Horázný, Zdeněk
Svačina, Jan Tichavský, Martin Chour, Jakub Svoboda, Mojmír
Mikuláš, Jiří Beran
Omluveni:
tajemník: Ing. Kepka OD
Jednání bylo zahájeno v 17:00 hodin a ukončeno v 19.10 hodin.
Program:
1. oprava plynovodu v ul. Pod Krejcárkem – uzavírka komunikace a návrh
dopravních opatření
2. návrh lokalit pro preferované parkování kol a koloběžek na území MČ
3. návrh úprav komunikace Na Balkáně – studie
4. rekonstrukce Jana Želivského – úvodní informace
5. návrhy občanů na změnu druhu ZPS v konkrétních úsecích
6. Květinková – V zahrádkách návrh úprav křižovatky (přístupové trasy do školy)
– pro zařazení do programu BESIP HMP
7. termíny zasedání komise v roce 2019
8. Různé

Hlasování:

9 pro, 0 proti, 0 zdržel se - schváleno

........................................................................................................................................
1. oprava plynovodu v ul. Pod Krejcárkem – uzavírka komunikace a návrh
dopravních opatření
Komise byla seznámena s připravovanou úplnou uzavírkou ul. Pod Krejcárkem
(oprava plynovodu) v předpokládaném termínu 15.4. – 30.6.2019, objízdnou trasou a
s navrženými dopravními opatřeními v oblasti ul. Na Balkáně a U kněžské louky
(omezení průjezdu tranzitní dopravy po dobu uzavírky). V rámci diskuze byl vznesen
podnět na zachování obousměrné průjezdnosti pro cyklisty v ul. Na Balkáně. Bude
prověřeno u projektanta dopravních opatření a policie ČR.
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2. návrh lokalit pro preferované parkování kol a koloběžek na území MČ
Komisi byl předložen seznam lokalit pro preferované parkování kola a koloběžek.
V seznamu jsou uvedena jak lokality s již umístěnými stojany, lokality s plánovaným
umístěním stojanů a lokality bez stojanů, které městská část preferuje v rámci rozvoje
sdílených kol a koloběžek na území MČ.
Usnesení: Komise bere na vědomí předložený seznam lokalit pro preferované
parkování kola a koloběžek na území městské části a nemá proti němu
námitek.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 4 zdržel se* - schváleno
* Mikuláš, Svoboda, Horázný, Beran

3. návrh úprav komunikace Na Balkáně – studie
Komisi byla předložena k posouzení studie úprav komunikace Na Balkáně se
zaměřením na zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v této lokalitě.
Usnesení: Komise souhlasí s předloženou studii a doporučuje její předání na Odbor
rozvoje a financování dopravy MHMP spolu se žádostí o zajištění realizace úprav.
Hlasování: 9 pro, 0 proti,

0 zdržel se - schváleno

4. rekonstrukce Jana Želivského – úvodní informace
Komise byla seznámena se zahájením příprav na rekonstrukci ul. Jana Želivského
5. návrhy občanů na změnu druhu ZPS v konkrétních úsecích
Komisi byly předloženy a následně projednány návrhy občanů na změnu typu zóny
placeného stání v části ul. Chelčického a v části ul. Na Balkáně (smíšená na
rezidentní).
Usnesení: Komise nedoporučuje realizovat navržené změny.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se - schváleno
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6. Květinková – V zahrádkách návrh úprav křižovatky (přístupové trasy do
školy) – pro zařazení do programu BESIP HMP
Komise se seznámila s jednotlivými návrhy řešení úpravy křižovatky. O realizace úprav
bude požádáno HMP v rámci programu BESIP:
Usnesení: Komise doporučuje realizovat úpravu křižovatky dle předložené varianty 3
(zvýšená křižovatková plocha).
Hlasování:

9 pro, 0 proti,

0 zdržel se - schváleno

7. termíny zasedání komise v roce 2019
Jednání komise je naplánováno na termíny 18.3., 13.5., 24.6., 9.9., 21.10., 2.12.
(pondělí) vždy od 17 hod.
8. Různé

Příští jednání: 18.3.2019 – 17 hod.

Zapsal: Ing. Milan Kepka
Odsouhlasil: Karel Vejvoda, předseda komise
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