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Zápis z 17. zasedání Komise dopravy Rady MČ Praha 22 (KD) konané dne 11.12.2017 na ÚMČ Praha 22
zasedací místnost č. 109

Účastníci: viz Prezenční listina
Nepřítomni: Ing. Radek Penížek, Jan Vorlíček, Jíří Vávra (omluven), Martin Vinter (omluven)
Hosté: Ing. Turnovský, Ing. Sopoušková, Zdeňka Přibylová, Jiří Rösler, Jakub Randák
Jednání zahájil předseda komise dopravy Michal Doležal (dále předseda) přivítáním členů komise a
hostů. Poté požádal o schválení účasti Jakuba Randáka na jednání komise.
Schváleno (5 – 0 – 0).
Předseda poté požádal o schválení programu 17. zasedání:
1. Cyklostezky – za účasti pí. Přibylové a p. Röslera /ORS/
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Návrh na zřízení linky „CITY BUS“
4. Parkování v Uhříněvsi
5. Označení Uhříněvsi orientačními tabulkami
6. Změna dopravního režimu v oblasti ulic Dopravní, Kašperská
7. Návrh termínů zasedání komise dopravy v roce 2018 – 5. 3., 4. 6., 10. 9., 3. 12.
8. Různé – změna dopravního režimu v ulici Rozdělená a V Kuťatech

1. Cyklostezky
V úvodu seznámila bývalá zástupkyně starosty Městské části Dolní Měcholupy pí. Přibylová přítomné
návrhem části cyklotrasy vedoucí od benzínové pumpy Tank Ono v Dolních Měcholupech na obslužnou
komunikaci kolem Podleskému rybníku až ke stadionu Čechie Uhříněves, kde by se napojila na stávající
cyklostezku A44 vedoucí k nádraží ČD a dále směrem na Pitkovice. MČ Dolní Měcholupy již má
zpracovanou studii proveditelnosti a je ochotna ji MČ Praha 22 poskytnout v případě, že by měla zájem
na přípravě tohoto projektu dále pokračovat. Pan Rösler z odboru realizace staveb k návrhu této trasy
uvedl, že trasa vede téměř výhradně po obecních pozemcích, a proto má naději na realizaci bez
majetkoprávních potíží. Komise dopravy doporučuje RMČ Praha 22, aby zadala zpracování dalšího
stupně projektové dokumentace. Komise dále doporučuje koordinovat novou výstavbu cyklostezky
s projektem Hostivařské spojky, aby nedošlo ke znemožnění využívání lokality u Podleského rybníka, a
žádá o prověření možnosti definitivního zprovoznění cyklostezky v trase Netluky, Uhříněves, Pitkovice,
Křeslice.
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
a) zařazení bodu „Cyklostezky v MČ Praha 22“ do programu 17. zasedání – splněno
b) možnost změny režimu v zastávce MHD K Netlukám z „na znamení“ na normální režim – dle
vyjádření ROPID není možné, naopak bude přibývat zastávek v režimu „na znamení“ (zrychlení provozu,
úspora paliv atd.)
c) prověření možnosti parkování v ulici Morávkova v souvislosti s výstavbou nové MŠ – parkování
pro rodiče dětí dopravující děti do této MŠ bude řešeno přednostně z ulice V Bytovkách, bude podrobněji
řešeno v projektu.
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3. Návrh na zřízení linky „CITY BUS“
Člen komise dopravy p. Gemerle představil projekt tzv. CITY BUS, který vychází ze současné
dopravní situace, kdy hustě obydlené oblasti kolem ulice Františka Diviše a ulice U Starého mlýna jsou
trvale bez dopravní obsluhy a pro občany se sníženou pohyblivostí jsou současné zastávky MHD značně
vzdálené. Ve výhledu by mohlo být uvažováno i s propojením s Dubčí. Komise dopravy žádá o
projednání tohoto návrhu s organizací ROPID, tomuto jednání by však mělo předcházet projednání
s PČR a DP Praha, zda je možné projíždět busem po navržené trase.
4. Parkování v Uhříněvsi
Členové komise byli seznámeni s novými zónami placeného stání na parkovištích na Novém náměstí,
které přebírá od 1. 2. 2018 do své správy Magistrát hl. m. Prahy. Naopak parkoviště u lékařského domu
bude z této koncepce na žádost MČ Praha 22 vyjmuto, vzhledem k potřebě zajistit parkovací místa pro
lékařskou službu, pacienty jedoucí k lékaři a Policii ČR. Režim parkování na „Parkovišti u nádraží“ se
v současné době ještě řeší, pravděpodobně půjde o variantu P+R. U ordinace dětského lékaře v ulici
Semanského budou vyznačena dvě parkovací místa pro pacienty jedoucí k lékaři. Komise dopravy
všechna tato opatření bere na vědomí a souhlasí s nimi.
5. Označení Uhříněvsi orientačními tabulkami
Komise dopravy žádá OŽPD a OSM o prověření současného stavu a poté bude tento bod zařazen na
následující zasedání komise dopravy.
6. Změna dopravního režimu v oblasti ulic Dopravní, Kašperská
V ulici Dopravní, kterou projíždí bus MHD, jsou problémy s předností zprava a především
při výjezdu z ulice Kašperská, který je velmi nepřehledný. Policie ČR doporučila řešit situaci v kontextu
dopravy nejen v této ulici, ale v celé oblasti. Z toho důvodu bude v celé trase (Dopravní, U starého
nádraží a Lidického) mít přednost v jízdě bus MHD, uvedenou trasu pojede stále po hlavní ulici. Bude
realizováno začátkem příštího roku. Komise dopravy se seznámila se situací odsouhlasenou Policií ČR a
nemá námitek.
7. Návrh termínů zasedání komise dopravy v roce 2018
Navržené termíny – 5. 3., 4. 6., 10. 9., 3. 12. – bez námitek
Schváleno (5 – 0 – 0)
8. Různé
a) Změna dopravního režimu v ulicích Rozdělená a v Kuťatech – žádost o změnu jednosměrného
provozu na těchto komunikacích byla TSK zamítnuta, s dopisem ředitele TSK byli členové komise
seznámeni
b) Člen komise dopravy p. Nickmann seznámil přítomné se systémem registrace jízdních kol CEREK
a požádal o projednání s městskou policií v Uhříněvsi.
c) Člen komise dopravy p. Gemerle navrhl zvát na zasedání komise dopravy odpovědné zástupce
městské policie a policie ČR. Tajemník komise byl pověřen tento úkol zajistit již na příští zasedání
komise dopravy.
d) Vzhledem k množství dotazů na problematiku parkování u hřbitova na ulici Přátelství a možnosti
odbočení k němu při příjezdu od Uhříněvsi a dále vyznačení „místa pro přecházení“ u Penny Marketu,
žádá komise dopravy o zveřejnění podrobnějšího vysvětlení těchto dopravních opatření v Uhříněvském
zpravodaji.

Zapsal: Ing. Vladislav Podvín

Ověřil: Michal Doležal

