Zápis z jednání Komise pro dopravu Rady Městské části Praha 3 konaného dne

25.5.2015
Přítomní: Ing. Jan Knvttl~ Pavel Ambrož, Mgr. Ondřej Rut, Karel Vejvoda, Mgr.
Michal Vronský, Ing. Mgr. Tomáš Eliáš, Daniel Mašek,
Nepřítomen: Rida Ayari
tajemník: Ing. Vančura OD
hosté: Mgr. Lucie Vítkovská, Ing. Arch. Tomáš Slepička

hodin a ukončeno v 18:30

Jednání bylo zahájeno v 17:00

hodin.

Program:
1.
Priority MČ Praha 3 v souvislosti s rekonstrukcí ulice Vinohradská s důrazem na
úpravy v oblasti nám. Jiřího z Poděbrad
2.
Seznámení se s podklady k rekonstrukci komunikací Koněvova a Husitskáaktuální informace.
3.
Cyklogenerel MČ Praha 3.
4.
Rozvoj ZPS na Jarově- aktuální informace.
5.
Informace starostky ohledně záměru obnovení tramvajového provozu v ulici
Husitská
Návrh na projednání bodu

č.

3 jako první.

Hlasování: pro 6 , proti O

1. Priority MČ Praha 3 v souvislosti s rekonstrukcí ulice Vinohradská s
důrazem na úpravy v oblasti nám. Jiřího z Poděbrad
Komise prozatím nestanovila priority. Do příštího zasedání komise je možno zasílat podněty
panu p. Vejvodovi, který je bude sumarizovat. Komise se věcí bude zabývat na příštím
jednání.

2. Seznámení se s podklady k rekonstrukci komunikací Koněvova a
Husitská aktuální informace.
Tajemník komise a Mgr. Vítkovská informovala o jednání, které se dne 19.5.2015 uskutečnilo
v této záležitosti na IPR hl.m. Prahy. Byla předána informace, že projekt na který bylo
vydáno územní rozhodnutí bude upraven dle požadavku IPR. Bude přezkoumán architektem.
Rekonstrukce se tak na nějaký čas odsouvá.
Tajemník komise požádá TSK hl.m. Prahy o aktuální podobu projektu a umístí jí na sdílený
prostor.

3.

Cyklogenerel na území MČ Praha 3
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Na základě dohody na minulém jednání komise, předložil své připomínky Ing. Mgr.
Eliáš. Jednalo se o:
Nutnost kvantifikovat úbytek parkovacích míst při realizaci jednotlivých opatření
cyklogenerelu
Nutnost kvantifikovat množství cyklodopravy na MČ Praha 3
Nutnost doplnění návazností na jiné MČ ( P9, P8, Pl O, Pl)
Cyklogenerel nedoporučuje ke schválení
Dále se vyjádřili:
p. Ambrož - s távající vedení cyklodopravy v hl. dop. prostoru na
zatížených komunikacích podél parkujících aut je nebezpečné.

dopravně

Mgr. Rut -Úbytek míst nelze kvantifikovat, záleží na konkrétním typu opatření
v konkrétním místě.
Komise se dohodla, že bude ustanovena pracovní skupina - členové p. Vejvoda, Ing. Mgr.
Eliáš, která na základě dalších případných podnětů bude do příštího jednání komise
sumarizovat a formulovat požadavky pro zpracování aktualizace cyklogenerelu.

4. Rozvoj ZPS na

Jarově .-

aktuální informace.

Mgr. Vítkovská informovala o jednání na HMP ve věc
v rámci první etapy v období 10- 11/2015.

rozšíření

ZPS.

Mělo

by k němu dojít

Usnesení:
Komise doporučuje Radě MČ trvat na rozšíření ZPS do oblasti Jarova v rámci první
etapy rozšiřování ZPS na území hl.m. Prahy.
Hlasování: pro 6, proti O. zdrželi se 1

5. Informace starostky MČ Praha 3 ohledně záměru obnovení
tramvajového provozu v ulici Husitská
Bod bude projednán na příštím zasedání. Mgr. Vítkovská se pokusí získat potřebné
informace.
Komise se domluvila na dalších termínech jednání komise:

22.6.2015- 17 hod.
Zapsal : Ing. Martin Vančura
Odsouhlasil : Ing. Jan Knyttl,

předseda

komise

Zápis zjednání Komise dopravní Rady

městs

části

Praha 3 dne 25.5.2015

