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Zápis č. 6/2021
z jednání Komise pro dopravu a parkování ÚMČ Praha 10 konané dne 26.5.2021
Přítomni: paní Mgr. Denisa Řezníčková – předsedkyně komise, Ing. Jana Komrsková – člen, Ing. Jarmila Bendová
– člen, pan Adam Štěpánek – člen, pan Ing. Milan Maršálek – člen, Ing., Ing. Viktor Lojík – člen, Ing. Michal Mervart
Ph.D – člen
Omluveni:
PaeDr. Martin Sekal – MSTA
Stálí hosté:
Ing. František Daníček – vedoucí odboru dopravy
Ing. Daniel Čech – vedoucí odd. státní správy ODO
Zapsala: Ing. Simona Hrubá - tajemnice
Návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení jednání Komise pro dopravu a parkování
Schválení programu jednání a schválení ověřovatele zápisu
Parkovací koncepce na území Prahy 10
Návrhy termínů zasedání KPDP na 2. pololetí 2021
Diskuze a různé
Závěr

1. Zahájení jednání Komise pro dopravu a parkování (dále jen KPDP)
Jednání KPDP zahájila a vedla od 17.05 hod. předsedkyně Mgr. Denisa Řezníčková. Komise se sešla v
nadpoloviční většině a po celou dobu jednání byla usnášení schopná.
2. Schválení programu jednání a schválení ověřovatele zápisu
Hlasování: přítomno 7, pro 7, proti – 0, zdržel se – 0
KPDP schválila program jednání č. 6/2021 KPDP
Komise schvalovala ověřovatele zápisu. Navržena byla Ing. Komrsková
Hlasování: přítomno 7, pro 6, proti – 0, zdržel se – 1
KPDP schválila ověřovatele zápisu
3. Parkovací koncepce na území Prahy 10
Ing. Čech – návrh OOP pro oblast P10.4 vyl vyvěšen 45 dní a za tuto dobu byly doručeny 3 podněty. Podněty byly
technického rázu a byly zapracovány do projektu. V současné době je na úřední desce OOP. Zóny budou spuštěny
k 1.7.2021.
Dále byly do stávajících zón zařazeny formou OOP 3 oblasti, které MHMP zařadil do sítě místních komunikací.
Jsou to ul. Lopuchová, část parkoviště Billa a nakonec parkoviště u polikliniky Plaňanská. Parkoviště u polikliniky
je v oranžové zóně, stejně jako zóna před úřadem Vršovická a před Krematoriem Strašnice. Nejvíce vytížený
automat je u parkoviště Krematoria.
Byly vybrány nevyužívané automaty z fialových zón z oblastí 10.1 – 10.3 cca 20 ks, které budou přesunuty do
oblasti 10.4.
Probíhá prodej parkovacích oprávnění pro oblast 10.4, v úřední dny výdejna odbaví cca 100 klientů. V ostatní
dny úřad navštíví spíše jednotlivci. Vzrostl počet nákupů oprávnění elektronicky.
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P. Štěpánek vznesl dotaz na počet vydaných oprávnění. Tuto informaci Ing. Čech nedokázal zodpovědět na místě,
tato informace bude dodatečně sdělena komisařům mailem.
Další dotaz byl na vraky, tj. v souvislosti se zavedením zón. Tuto informaci nelze konkrétně sdělit, je evidováno
cca 619 nahlášených vozidel (vraky, vozy bez technické a pod). Cca 300 vozidel již bylo z komunikací odstraněno.
Správa služeb MP bude mít v nejbližší době další cca 3 nová parkoviště pro účely odtahů. V případě vraků je
vhodné vést správní řízení o odstranění vraku, protože po ukončení řízení je možnost toto vozidlo předat rovnou
k likvidaci a nezabírá místo na odtahovém parkovišti.
Proběhla diskuze a Mgr. Řezníčková tento bod pojala jako informativní.
4. Návrhy termínů zasedání KPDP – 2. pololetí 2021
Mgr. Řezníčková navrhla tyto termíny:
28.7.2021
25.8.2021
22.9.2021
20.10.2021
24.11.2021
8.12.2021
V období prázdnin jsou dané termíny pro případ, že bude nutné něco operativně řešit. Bod byl informativní.
6. Diskuze, různé
Mgr. Řezníčková informovala komisaře o novém jednacím řádu.
Ing. Čech – v ulici Vršovická – před úřadem – MHMP připravil návrh OOP pro zavedení cyklopruhu, parkovacího
zálivu a snížení jízdních pruhů na jeden. Bude projednáno na příští komisi. Situaci zašle tajemník členům komise
mailem po skončení komise.
Ing. Maršálek – informoval o plánovaném setkání se zástupci IPR, Prahy 3 a Prahy 10 ohledně území na rozhraní
MČ, Jarovská třída.
Probíhá zpracování PD k TRAM Počernická a v září se plánuje setkání s IPR, DP a veřejností.
V současné době se připravuje materiál o vnitroblocích k projednání koncepčního řešení využití.
Ing. Daníček informoval o zahájení provozu tram linky č. 19 od 5.6.2021.
Ing. Maršálek doplnil, že ještě probíhá jednání ohledně úpravy linky č. 15.
8 Závěr
Paní předsedkyně Mgr. Řezníčková všem poděkovala za účast a ukončila jednání v 18.00 hod.
Zapsala: Ing. Simona Hrubá – tajemnice KPDP
Ověřil: ………………………………….Ing. Komrsková - ověřovatel zápisu KPDP
Schválil: ………………………………. Mgr. Řezníčková - předsedkyně KPDP
Pozvánka na příští jednání KPDP - 23.6.2021 v 17.00 hod
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