ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOPRAVNÍ KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 3 ZE DNE 18.3.2019
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 19.45 hodin.
Program:
1. Rozvoj linek PID v Praze 2019 – 2029 se zaměřením na území Prahy 3 – host
Ing. Martin Šubrt - ROPID
2. RTT Vinohradská – aktuální stav
3. rekonstrukce Koněvova – aktuální stav, doplnění a přesun přechodů pro chodce
4. rekonstrukce Jana Želivského – aktuální stav
5. Různé
Hlasování:

9 pro, 0 proti, 0 zdržel se - schváleno

........................................................................................................................................
1. Rozvoj linek PID v Praze 2019 – 2029 se zaměřením na území Prahy 3
Komise byla seznámena s dokumentem Rozvoj linek PID v Praze 2019 – 2029 se
zaměřením na území městské části – host Ing. Martin Šubrt ROPID
Usnesení: Komise souhlasí s navrženou trasou linky BUS 146 Želivského - Habrová
–Mezitraťová.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se - schváleno
2. RTT Vinohradská – aktuální stav
Komise byla seznámena s aktuálním průběhem rekonstrukce tramvajové trati
Vinohradská včetně zastávky Radhošťská.
........................................................................................................................................
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3. rekonstrukce Koněvova – aktuální stav, doplnění a přesun přechodů pro
chodce
Komise se seznámila s novými požadavky HMP k doplnění projektu rekonstrukce
ul. Koněvova – umístění sloupů VO s možností instalace trolejového vedení a doplnění
kontinuálního cykloopatření. Vzhledem k otevření celého projektu projednala komise
i možnosti doplnění přechodů pro chodce a přesun některých přechodů pro chodce
na této ulici.
Usnesení:
1) Komise podporuje zavedení elektrobusů na ul. Koněvova a požaduje, aby byla
znovu prověřena i původní varianta s koncovým nabíjením. Komise preferuje tuto
variantu řešení.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se - schváleno
2) Komise doporučuje nerealizovat cykloopatření v rámci ul. Husitská a Koněvova.
Hlasování: 3 pro, 5 proti, 1 zdržel se - neschváleno
pro: Svoboda, Mikuláš, Horázný
zdržel se: Beran
proti: Žaloudek, Tichavský, Chour, Vejvoda, Svačina
3) Komise doporučuje prověřit přesunutí přechodu pro chodce přes ul. Koněvova
na křižovatce s ul. Rokycanova z východního na západní rameno této křižovatky.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se - schváleno
4) Komise doporučuje prověřit doplnění přechodu pro chodce přes ul. Koněvova
na křižovatce s ul. Hájkova.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se - schváleno
zdržel se: Svoboda
5) Komise doporučuje prověřit doplnění přechodu pro chodce přes ul. Koněvova
na křižovatce s ul. Ostromečská.
Hlasování: 6 pro, 1 proti, 2 zdržel se - schváleno
zdržel se: Mikuláš, Beran
proti: Svoboda
6) Komise doporučuje prověřit doplnění přechodu pro chodce přes ul. Koněvova
mezi novými zastávkami BUS „Lukášova“.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se - schváleno
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7) Komise doporučuje prověřit doplnění přechodu pro chodce přes ul. Koněvova
na východní rameno křižovatky s ul. Zelenky- Hajského a Pražačka.
Hlasování: 2 pro, 4 proti, 3 zdržel se - neschváleno
pro: Žaloudek, Svačina
zdržel se: Tichavský, Mikuláš, Svoboda
proti: Chour, Vejvoda, Horázný, Beran
8) Komise doporučuje prověřit přesunutí přechodu pro chodce přes ul. Koněvova
ze západního na východní rameno křižovatky s ul. Zelenky- Hajského a Pražačka.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 3 zdržel se - schváleno
zdržel se: Chour, Mikuláš, Svoboda
9) Komise doporučuje prověřit doplnění přechodu pro chodce přes ul. Koněvova
na západní rameno křižovatky s ul. Domažlická.
Hlasování: 3 pro, 2 proti, 4 zdržel se - neschváleno
pro: Žaloudek, Svačina, Tichavský
zdržel se: Beran, Vejvoda
proti: Mikuláš, Svoboda, Horázný, Chour
........................................................................................................................................
4. rekonstrukce Jana Želivského – aktuální stav
Komise byla seznámena s aktuálním stavem příprav rekonstrukce ul. Jana
Želivského.

Příští jednání: 13.5.2019 – 17 hod.

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