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Zápis č. 10/2021
z jednání Komise pro dopravu a parkování ÚMČ Praha 10 konané dne 8.12.2021 - videokonference
Připojeni: Mgr. Denisa Řezníčková – předsedkyně komise, Ing. Jarmila Bendová – člen, Ing. Jana Komrsková – člen,
Adam Štěpánek – člen, Ing. Milan Maršálek – člen, Michal Mervart Ph.D – člen,
Stálí hosté:
Ing. František Daníček – vedoucí odboru dopravy
Ing. Daniel Čech – vedoucí odd. státní správy ODO
Nepřipojen: Ing. Viktor Lojík – člen
Zapsala: Ing. Simona Hrubá - tajemnice

Návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení jednání Komise pro dopravu a parkování
Schválení programu jednání
Parkovací koncepce na území Prahy 10 – ZPS
Návrh termínů zasedání KPDP na rok 2022
Přechody pro chodce - Solidarita
Diskuze a různé
Závěr

1. Zahájení jednání Komise pro dopravu a parkování (dále jen KPDP)
Jednání KPDP zahájila a vedla od 17,02 hod. předsedkyně Mgr. Denisa Řezníčková. Komise se sešla v
nadpoloviční většině a po celou dobu jednání byla usnášení schopná.
2. Schválení programu jednání
Hlasování: přítomno 6, pro 6, proti – 0, zdržel se – 0
KPDP schválila program jednání č. 10/2021 KPDP
3. Parkovací koncepce na území Prahy 10
Ing. Daniček – informoval komisi, že z hlediska vydávání elektronických parkovacích oprávnění je MČ Praha 10
ze všech městských částí jedna z nejproduktivnějších. Poděkoval za výbornou propagaci této možnosti získání
oprávnění MČ Praha 10 a Ing. Čechovi.
Ing. Čech – v současné době je na úřední desce vyvěšen návrh OOP na značení ZPS v oblasti ulice Pod Soutratím.
Realizace se předpokládá v jarních měsících 2022. Dále upozornil na velké problémy s parkováním v úsecích, kde
zóny nemohou být zavedeny (účelové komunikace, parkové cesty, jakékoliv zpevněné i nezpevněné plochy
apod.)
Ing. Maršálek požádal Ing. Čecha o statistiku systému ZPS (vydané oprávnění, počet přestupků apod.)
Pan Štěpánek vyzdvihl výrazné zlepšení v oblasti odstraňování vraků v souvislosti se zavedením ZPS a změnou
legislativy. Ing. Čech popsal zákonné postupy odstraňování vozidel bez platné technické prohlídky z místních
komunikací.
Bod byl informativní.
4. Návrh termínů zasedání KPDP na rok 2022
Mgr. Řezníčková předložila návrh termínů na zasedání KPDP pro 1. pololetí roku 2022.
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Předběžné termíny jsou:
19. 1. 2022
16. 2. 2022
23. 3. 2022
27. 4. 2022
18. 5. 2022
22. 6. 2022
V případě potřeby je možné termíny doplnit, nebo změnit.
5. Přechody pro chodce - Solidarita

Mgr. Řezníčková informovala komisi, že opětovně přicházení požadavky na urychlení realizace přechodu
pro chodce přes ulici Solidarity.
Ing Čech informoval, že odbor dopravy zpracoval a podal žádost magistrátnímu oddělení BESIP (ODO MHMP)
o kompletní úpravu křižovatky Solidarity x Dvouletky s vyznačením přechodů přes všechna čtyři ramena na
začátku roku 2021. Na základě tlaku veřejnosti a požadavku Ing. Čecha ODO MHMP nechal TSK hl. m. Prahy
zpracovat návrh dočasného opatření a zaslal je odboru dopravy s tím, že o stanovení ODO MHMP ani TSK
žádat nebudou, pouze k vlastnímu využití městskou částí.
Dále Ing. Čech informoval o negativním stanovisku k předloženému návrhu dočasného řešení jak ze strany
PČR, tak ze strany všech příslušných pracovníků odboru dopravy, když k provizorním úpravám před samotnou
realizací finální BESIP akce se dosud nepřistupovalo. Prosté vyznačení zebry, navíc jen přes jednu větev
křižovatky, ani navržené zpomalovací polštáře nezmění chování řidičů, vystaví chodce falešnému pocitu
bezpečí a potenciálnímu riziku střetu. Přitom k cestě dětí do základní školy lze využít stávající přechod u ulice
Brigádníků, vybavený dvěma stavebními zpomalovacími prahy a hlídaný v ranní době městskou policií. Ze
strany MČ by mělo dojít k tlaku na HMP k urychlené přípravě a realizaci finálního projektu.
K bodu proběhla diskuze a Mgr. Řezníčková přislíbila udělat dotaz na BESIP, v jakém časovém horizontu by mohla
proběhnout realizace zvýšené křižovatky s přechody na všech ramenech křižovatky. Tento bod bude přesunut
do příštího jednání komise, kdy budou známé výstupy s tohoto jednání.
6. Diskuze, různé
Mgr. Řezníčková podala:




Informaci o stavu P+R Skalka, kde se vyskytují častější stížnosti na přeplněnost plochy a bude nutné tuto
situaci dále řešit.
Informace o parkovišti P + R Zahradní město – bude spuštěno v nejbližší době. Bude realizována branka
pro pěší a stanovení dopravního značení míst pro osoby se sníženou schopností a orientace.
Informace o stížnostech na změnu trasy linky BUS 101 – prodloužení na Prahu 3 a z toho vyplývající
zrušení zastávky Tolstého. Změna sice byla medializována, ale nebylo zdůrazněno zrušení zastávky
Tolstého.

Z diskuze jednoznačně vyplynulo, že i přes menší dosavadní vytížení zastávky Tolstého, je to jediná možnost
pro starší a imobilní občany dostat se od úřadu MČ a Vršovického hřbitova do oblasti horních Vršovic. Je
nutné ROPID upozornit, že v případě provádění screaningu vytíženosti linek, je potřeba se zaměřit i na
strukturu cestujících z hlediska mobility a věku. Vzhledem k množství dotazů od občanů bude na příštím
zasedání komise projednáno jako samostatný bod.
8 Závěr
Paní předsedkyně Mgr. Řezníčková všem poděkovala za účast a ukončila jednání v 18,05 hod.
Zapsala: Ing. Simona Hrubá – tajemnice KPDP
Schválil: ………………………………. Mgr. Řezníčková - předsedkyně KPDP
Pozvánka na příští jednání KPDP - 19.1.2021 v 17.00 hod v A411a
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