MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
DOPRAVNÍ KOMISE

Program jednání:
1. Zařazení parkovišť ul. V Okruží a Luční do sítě místních komunikací a zřízení ZPS na těchto místech
– žádost MHMP
2. Zjednosměrnění ulice U zásobní zahrady
3. Zřízení Zóny 30 - oblast Na Parukářce
4. Zřízení obecného místa pro invalidy v ul. Ondříčkova u křižovatky s ul. Laubova
5. Úsekový radar na ul. Jana Želivského - žádost na OD MHMP
6. Zákaz vjezdu vozidel nad 6 tun do oblasti od ul. Jana Želivského do centra – žádost PKD MHMP
7. Cykloobousměrky (Lupáčova, Chlumova, Chelčického, Na Balkáně) - zadání vypracování projektu
na realizaci
8. Koncepční studie Slezská

na vědomí:
9. Bus 101 - záznam z místního šetření - ověření průjezdnosti ze dne 16. 5. 2019
10. Podnět na zlepšení situace na přechodu přes ul. Spojovací (u Kauflandu)

11. Různé
Schválení programu – hlasování: pro: 7 , proti: 0 ,zdržel se: 0

schváleno

Body programu:
1. Zařazení parkovišť ul. V Okruží a Luční do sítě místních komunikací a zřízení ZPS na těchto
místech – žádost MHMP
Komise projednalo možnost zařazení parkovišť v ul. Luční a V okruží do sítě místních komunikací,
tak aby zde bylo možné zřídit zónu placeného stání a tím docílit kultivace prostoru těchto
parkovišť a rozšíření možnosti parkování pro rezidenty Prahy 3.
Usnesení:
Komise doporučuje požádat Odbor dopravy MHMP a Odbor pozemních komunikací a drah
MHMP o zařazení těchto parkovišť do kategorie místních komunikací s následným zřízením
zóny placeného stání na těchto místech.
hlasování: pro: 7 , proti: 0 ,zdržel se: 0

schváleno
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2. Zjednosměrnění ulice U zásobní zahrady
Komise po prodiskutování tohoto bodu přesunula jeho projednání na příští zasedání komise. Na
toto jednání budou doplněna stanoviska školských zařízení v lokalitě.

3. Zřízení Zóny 30 - oblast Na Parukářce
Komise projednala zřízení zóny 30 v lokalitě ohraničené ul. Olšanská, ul. Jana Želivského a
parkem Parukářka.
Usnesení:
1) Komise doporučuje zřízení zóny 30 v uvedené oblasti včetně ul. Pitterova.
hlasování: pro: 3 , proti: 1 (Svoboda) ,zdržel se: 3 (Vejvoda, Horázný, Mikuláš) – neschváleno
2) Komise doporučuje zřízení zóny 30 v uvedené oblasti bez ul. Pitterova.
hlasování: pro: 7 , proti: 0 ,zdržel se: 0

schváleno

4. Zřízení obecného místa pro invalidy v ul. Ondříčkova u křižovatky s ul. Laubova
Komise projednala žádost na zřízení obecného místa pro invalidy v této lokalitě. S ohledem, že
zřízení tohoto místa neřeší situaci žadatelky a dalším možnostem, jak může žadatelka situaci
řešit, přijala následující usnesení.
Usnesení:
Komise nedoporučuje zřízení obecného místa pro invalidy v této lokalitě.
hlasování: pro: 5 , proti: 0 ,zdržel se: 2 (Tichavský, Žaloudek)

schváleno

5. Úsekový radar na ul. Jana Želivského - žádost na OD MHMP
Komise projednala možnost instalace úsekového radaru na komunikaci Jana Želivského,
zejména jeho umístění a další podmínky, které by přispěly k respektování pravidel silničního
provozu a tím ke zvýšení bezpečnosti na této komunikaci.
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Usnesení:
Komise doporučuje požádat Odbor dopravy MHMP o instalaci úsekového radaru na
komunikaci Jana Želivského (úsek Olšanská – Jeseniova) v obou směrech za podmínek
odstranění omezení rychlosti na 30 km/h a doplnění dopravního značení upozorňujícího na
měření rychlosti.
hlasování: pro: 7 , proti: 0 ,zdržel se: 0

schváleno

6. Zákaz vjezdu vozidel nad 6 tun do oblasti od ul. Jana Želivského do centra – žádost MHMP
Komise projednala možnou žádost o rozšíření zóny zákazu vjezdu vozidel nad 6 t o část Prahy 3
ohraničenou komunikací Jana Želivské včetně této komunikace, které by přispělo k omezení
zbytné (tranzitní) nákladní dopravy a částečnému zklidnění lokality.
Usnesení:
Komise doporučuje požádat hlavní město a Odbor PKD MHMP o rozšíření oblasti zákazu
vjezdu vozidel nad 6 t o oblast Prahy 3 ohraničenou komunikací Jana Želivského včetně této
komunikace.
hlasování: pro : 6 , proti: 0 ,zdržel se: 1 (Horázný)
schváleno

7. Cykloobousměrky (Lupáčova, Chlumova, Chelčického, Na Balkáně) - zadání vypracování
projektu na realizaci
Komise projednala možnost zadání vypracování projektu realizace cykloobousměrek ve
vybraných lokalitách, které vycházejí jak z dat o pohybu cyklistů Odboru dopravy MHMP, tak i
požadavků veřejnosti.
Usnesení:
1) Komise doporučuje zadat vypracování realizační dokumentace na zřízení cykloobousměrky
na ul. Lupáčova v úseku Rokycanova - Chelčického.
hlasování: pro: 5 ,proti: 2 (Svoboda, Mikuláš) ,zdržel se: 0

schváleno

2) Komise doporučuje zadat vypracování realizační dokumentace na zřízení cykloobousměrky
na ul. Chlumova a Prokopovo náměstí.
hlasování: pro: 4 ,proti: 3 (Svoboda, Horázný, Mikuláš) ,zdržel se: 0

neschváleno
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3) Komise doporučuje zadat vypracování realizační dokumentace na zřízení cykloobousměrky
na ul. Na Balkáně v úseku Hraniční - Kunešova.
hlasování: pro: 3, proti: 3 (Vejvoda, Mikuláš, Horázný), zdržel se: 1 (Svoboda) neschváleno
4) Komise doporučuje zadat vypracování realizační dokumentace na zřízení propojení parku
Parukářka s ul. Lupáčova - cykloobousměrka na ul. Chelčického, příp. jiné řešení.
hlasování: pro: 5 ,proti: 1 (Mikuláš) ,zdržel se: 1 (Svoboda)

schváleno

8. Koncepční studie Slezská
Ul. Slezská, i když se jedná z větší části o hlavní komunikaci, je trvale stranou zájmu o úpravu
uliční prostoru, včetně prostorů jednotlivých křižovatek. Z tohoto důvodu by městská část chtěla
požádat Institut plánování a rozvoje o vypracování koncepční studie na tuto komunikaci.
Usnesení:
Komise doporučuje požádat IPR o vypracování koncepční studie komunikace Slezská.
hlasování: pro : 6 , proti: 0 ,zdržel se: 1 (Mikuláš)
schváleno
na vědomí:
9. Bus 101 - záznam z místního šetření - ověření průjezdnosti ze dne 16. 5. 2019
10. Podnět na zlepšení situace na přechodu přes ul. Spojovací (u Kauflandu)
11. Různé
V rámci bodu různé byla diskutována připravovaná rekonstrukce ul. Jana Želivského a stav před
dokončením rekonstrukce (posunutí) tramvajové trati, kdy by v úseku mezi ul. Jeseniova a
Basilejským náměstím dle návrhu nebyl žádný přechod pro chodce.
Usnesení:
Komise doporučuje prosazovat při jednáních zřízení alespoň 1 přechodu pro chodce přes ul.
Jana Želivského v úseku Basilejské náměstí – Jeseniova.
hlasování: pro: 6 , proti: 0 ,zdržel se: 0

schváleno
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