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Zápis z jednání Dopravní komise 

Datum jednání: 23.1.2023 

Místo jednání: Zasedací místnost H9 – 126 (Zastupitelstvo) 

 Havlíčkovo nám. 9, 1. patro, č. 126   

Začátek jednání:  17:00 hodin 

Konec jednání:  20:30 hodin 

Jednání řídil: Karel Vejvoda (17:00 – 20:30) 

Počet přítomných členů: 7 do 17:20 hod, 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny): Jakub Šlegl (17:00 – 20:30) 

 Zdeněk Svačina  (17:00 – 20:30) 

 Jaromír Beránek (17:20 – 20:00) 

 Štěpán Šmehlík (17:00 – 20:30) 

 Ladislav Linek (17:00 – 20:30) 

 František Sarauer (17:00 – 20:30) 

 Jan Brodský (17:00 – 20:20) 

 

Omluveni: Ondřej Horázný 

  

  

Přítomní hosté: Ondřej Rut, MČ P3 

 Žaloudek, Mikuláš 

 veřejnost 

  

Počet stran:  4 

 

Tajemník: Lukáš Pirkl 

 

Ověřovatel zápisu: Zdeněk Svačina 
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Program jednání: 

1) Seznámení/představení členů komise, ustanovení dalších termínů komise a dohoda na formě 

zasílání podkladů do komise 

2) Záměr zřízení Zóny 30 v ulicích vymezených ulicemi Koněvova – Rokycanova – Jana 

Želivského 

3) Koordinace akcí na pozemních komunikacích 2023 

4) Parkoviště Malešická (pro informaci) 

5) Chodníkový program (Přemyslovská, Fibichova) 

6) Různé 

 

(17:00) Hlasování:  7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

1. Seznámení/představení členů komise, ustanovení dalších termínů komise 
a dohoda na formě zasílání podkladů do komise  (17:00 – 17:25) 

Došlo k představení se jednotlivých členů komise. 

Dále byly navrženy a odsouhlaseny následující termíny Komise dopravy do konce roku 2023 

20.2., 20.3., 17.4., 29.5., 19.6., 18.9., 16.10., 27.11. 

Dále byla dohodnuta forma zasílání podkladů – tedy e-mailovou přílohou (dle možnosti velikosti přílohy) 
a na uložišti MS Teams. 

Komise souhlasila s uvádění jmen do zápisu hlasování. 

2. Záměr zřízení Zóny 30 v ulicích vymezených ulicemi Koněvova – 
Rokycanova – Jana Želivského (17:25 – 18:20)     

Radní pro dopravu Rut informoval o záměru participovat tento záměr zřízení Z30. 

V diskuzi se zejména probíralo, že v již zřízených zónách na P3 není dostatečný dozor nad dodržováním 

rychlosti 30. Většina přítomných tento záměr podpořila zejména s tím, že se v těchto ulicích rychleji a 

přitom bezpečně jezdit nedá. Došlo k ujasnění, že se nejedná o snížení rychlosti na 30 na páteřních 

komunikacích 

 

USNESENÍ 1. k bodu č.2: 

Komise dopravy doporučuje Radě MČ zadat k řešení projekt Zřízení Zóny 30 v ulicích vymezených 

ulicemi Koněvova – Rokycanova – Jana Želivského. 

(18:19) pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Linek) - usnesení bylo přijato 
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USNESENÍ 2. k bodu č.2: 

Komise dopravy doporučuje Radě MČ prověřit možnosti účinnějšího vymáhání stanovených pravidel 

v rámci zřízených Zón 30 oproti současnému stavu.. 

(18:20) pro 5, proti 2 (Linek, Brodský), zdržel se 1 (Sarauer) - usnesení bylo přijato 

3. Koordinace akcí na pozemních komunikacích 2023  (18:20 – 18:40) 

Radní pro dopravu Rut informoval komisi zejména o plánovaných omezeních na komunikaci Jana 

Želivského, které již započaly a budou probíhat celý tento rok. 

V diskuzi byly probírány zejména možné komplikace na oficiálních i neoficiálních objízdných či 

alternativních trasách. Závěrem bylo konstatováno, že prozatímní průběh omezení nezpůsobuje 

zásadní dopravní komplikace. 

Komise dopravy vzala na vědomí. 

4. Parkoviště Malešická (pro informaci) 

Radní pro dopravu Rut informoval komisi o záměru zajistit neutěšený prostor proti Penny viz příloha. 

V současné době je zde velké množství vraků,…  

Diskutované bylo: zajištění pěších vazeb, bezpečného rozhledu, množství a způsob parkování, 

umístění kontejnerového hnízda, částečně záplavová oblast (dle informací z OŽP). 

Komise vzala na vědomí. 

5. Chodníkový program (Přemyslovská, Fibichova) 

Vzhledem ke zmatečnosti podkladů byl tento bod po krátké diskuzi stažen z projednání. 

6. Různé 

Zástupce veřejnosti pan Stome předložil připomínky k fungování a nastavení světelných signalizací na 

komunikaci Jana Želivského – zejména na Basilejském náměstí a křižovatce Ohrada. Bylo dohodnuto, 

že připomínky budou písemně e-mailovou formou zaslány na Odbor dopravy Praha 3, který tyto 

připomínky bude komunikovat s příslušným silničním správním úřadem v této věci, kterým je Odbor 

pozemních komunikací a drah MHMP. 
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Termín příštího jednání: 20.02.2023 (17:00 h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal Ing. Lukáš Pirkl, tajemník komise 

Ověřil Zdeněk Svačina, ověřovatel  

Schválil Karel Vejvoda, předseda komise  


