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Zápisz4. zaseclání Kr:tnise ďopr*vy Rari1,lrr!Č Praha 22 (KD} knrrane rllre 25.ó. 30l9 na [lMť Prnha 32
zasedací místnclst 3. patro

účastníci:viz prez.enčni listina
Nepřítcxrrnil ing. fioliáš, p.Zniátlo, ing.Turnovský, p.Michalík
Hosíé: lng. Sopou§ková . p. §aana

Progranr komise clopravy dne 25, ó. 2{}l9

:

l. Zahá"iení a sehválení pfogralnrl
2. Plnění úkolťr z nrinula

- rnrěny názvů eastávek

3, Požadavek na znlěnu zastavcrvání ]irrek hus v sí<llišti Rontgnce
4, Zajižděni kmniónii clcr ulic §třeclohnrská g Brtlská (ptldnět tlbčana)
5, tiprava přech<rdu pro clt*dce Podleská * Kašperská * Na Vrchách (podnčt občana)

ó, Inftrnnace o dclpmvních akcich v

MČ

7" R"ůzné

l.

Jednání zah*jil přcdserla ktrntis*dtrprar,;- )\'lgr. Jakub Rnndák(dále předseda) v l7:0ň htrd. přivitárrínr

člettit kontisc.

Předsetla KD rl*l nállledně hlas*val tl
hosté. l}yla jednclmyslně schvá leno

ťOt}l" zela lrutle^ieclnirrrí

vcřc.inú fi lriohou sc ltit r"úinslttil ;ri,ílrrLnrlí

í)ále předseda kcnrise nechnl hlas<tvat o schválení p,asrarnLr - bylo.ieilnornvslnč sclrválerttt.
1.

3,

Vzh|udcnr k tomu, že odp<lvěd'z ROI'ID ohledně mtlžttosti přejmenrrvárli zastáve[ Ml|1) v Praz-* iJ
zatim nedirrazila, navrhl §láro§ta MČ Praha 2J. p, Ze lenka. aby si všichni zúčastněnípřipravili n* při§ti
z"asedáni návrhy rra přejn:enování. kteró hudnu prrzději s Rů}}lD knnzttltnl,ánv, Ziiroven požádal ing.
Sopottškovclu r-r kontaktrrváni ing. Šubrta z ROPID ve věci_ie_iic}t stanoviska,

Přetlseda liomise scznántil přítorn*é s podnétem nbčanň ve věci zastavovátrí aut*brrsťl lr4}lt)
v zastávce u Penny (SídÍištěUhí,íněves). T"oto již bylo kanzutrtcrr,i{nc s RůP|D a l-zhledem k zvýšen},nr
nákladťlrn trir prrlrcttnd htlttriv a předevšírn v tanttích hodináclr riziku nedcdržtni intervalů {kolrrn_v
v téttr oblasti) ROPffi ncsnuh|asi.

4, Na poeinčt ladníhrl p, l-agncro se ktrrnise yěn*vala situaci v tllici §třerlohorská. kutty ?ájíždějíkamicnv
eln sklaclor,éhcr areálrr^ l)o tétrr ohlasti jc xaki{zán vjezd niikladniclr autonx.rlr;lii 5 vi.,_iinrliotl tltrpravní

obsluhy" pr*ttr tan:r tato n;ikladní tl*prava *rjižrlčlrrrliž*, ()dlrrrr životttílt* pr$stfťilía il*prav,i, pr*i:tři.
ada neexistttic nrt:lžnr:st jinéhc příiezdu dtr tr:ltt:til areálu.

PředserJa kclmisc rsr-rrámil při{ornnÉ spoelnétern rrhčaltg st{žrrjíuíhosi na přechr.rd prrr chrrdce v rrli*i
Podleská, kteq" je p*dle nój nehezpečn_Ý. Ktrmunikace Parlleská je kunrrrrrikace l. tříd_v, kcl,*l veškerii

stanovení ,isotl

r,

ktlmpetenci Mr{MP. §ituac*

již b}"la v minulr:sti

konsíalcir,áno. že v srrnčasné pod*bó n*lze přechocl wl*pšit

*

k*nzultr:vánx

jcdrro z řešeni,ie h* zrušit,

s'f§K,

bvlo

2

'tir MČ Praha
2? santrzřc.intč nechc* íi pr§to navrhnic provčřit sittrgr-.i v rlittttci stavh;-, trytnvóh* nreálu
íjmou l"lNř_iP rt p*kud ntnžntr cl* připoi*ní k* honrr"rnikali l\:dlcskri z*ltnttlu inovÝ př**hr"rtl prtl

chodcc,
ó.

Starosta N{Č řmha 2ž p. Zelenkg infonnrrval n pokračováni prtljek,tu 1.3;statb} trtrvtldrrvú ktltttttttikac*.
Setkání s i.ltrčnny v téíovéci sc zťrčaslnilocca 60 rrbčanů.ktcři vznesli tntioltrr připornínek. {.}ček;ir,ri
se, že pruní slrrdic by rrruhla být k clispozici na podzirn toholrr rohu" NlČ' pclžarluie. alr.r projektrrrrt
zaptacoval tlva nejdŮIežitější požadavk3., * ah,v kontrnikaee vedla crl ncjciále od stávajicí záíilavby á
aby zdc p}atíl zákaz tjezr{u nákladních vozidel,
Píedseda kt:mise p. ltanclák navrhl, ;rby členovd na pří§tí zasedání vytiptlvali lní$la, na která b,v trylrr
mtržno umistit lMR (irríi:nrtativrri měřič rvchlusli),()rlhor dnpral,"v il životníht. prrstředí peiclá na
Bk]§tP ž;írleist* umístěni lMR na vytipetvaná mista, MC zváži možrtosl" z časnt"ťch tlrivodťr nékteré
lMR íinancovst z yla§tních prostředků.

§larosía Mť. navrhl zvážit rrnristčníligurin POt,lClli, které b,v p*nrohly drrnutit íidiček dotjržtrvťlni
stanovenó rychltrsti,
l{rist p. §a;z.nta p*žádrrl u umísíční
zrcgclla v rrlici V Bytnvkách, při výjeztlu z lročnich ulic je na tuto
rrlici špatnčvidčt a hruzí kolizc vtlxidel. OŽPD situaci pr<rvěří i s Policií Čn n s výsledkerrr p, Saen:u
s*r,námi,

Předsetla p" Randák seznánril člcny korníse s
§, r.asediiní : l0,

zased/rrri

te

rlníny dal§ích zasedání :

9.30lq

: ?9, l0. 2úl9

zasedáni: l7. l2.2ill9
Na závér p, sti}ro§ite npozornil na_icdnání o ktlmunikaci
hod. v tJhřittěvském ilivadle.

č^ _5ll"

kreró se uskutečni ?4.7.2ilt9 od §:ů{}

Závěreln přcdsccln kotrtisedopravy Mgr. Rlncláh pirdék*v*l pi,ítctnnÝn
4,zasedáni komise c!*pravy dnc 23. 6, 20l9 ukončeno,

/.-",</
Zapsa|; řug" Vlnriisl*v Podyín
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Ovčři l : i!{gr" .}akuh §";rnrlá kĚ

