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Zápis č. 7/2021
z jednání Komise pro dopravu a parkování ÚMČ Praha 10 konané dne 23.6.2021
Přítomni: paní Mgr. Denisa Řezníčková – předsedkyně komise, paní Ing. Jarmila Bendová – člen, pan Adam
Štěpánek – člen, pan Ing. Milan Maršálek – člen,
Omluveni:
Ing. Jana Komrsková – člen
Ing. Viktor Lojík – člen
Ing. Michal Mervart Ph.D – člen
Stálí hosté:
Ing. František Daníček – vedoucí odboru dopravy
Ing. Daniel Čech – vedoucí odd. státní správy ODO - omluven
Zapsala: Ing. Simona Hrubá - tajemnice
Návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení jednání Komise pro dopravu a parkování
Schválení programu jednání
Parkovací koncepce na území Prahy 10 - ZPS
Informace k navrhovaným úpravám křižovatky ulic Úvalská, V Rybníčkách, Přetlucká, Na Padesátém
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
Hlasování: přítomno 4, pro 4, proti – 0, zdržel se – 0
KPDP schválila program jednání č. 7/2021 KPDP
3. Parkovací koncepce na území Prahy 10
Ing. Daníček –Zóny oblast 10.4 budou spuštěny k 1.7.2021, na výdejnách je v úředních dnech vydáno cca 200300 karet. Pořád se drobně upravuje značení u vjezdů, které bylo nevhodně vyznačeno.
Ing. Maršálek – informoval, že na ÚD je již OOP změny parkování ZPS v oblasti Rektorská.
Proběhla diskuze a Mgr. Řezníčková tento bod pojala jako informativní.
4. Informace k navrhovaným úpravám křižovatky ulic Úvalská, V Rybníčkách, Přetlucká, Na Padesátém
Mgr. Řezníčková shrnula chronologii podnětů a reakcí MHMP k problematice křižovatky a předložila
statistiku dopravní nehodovosti na uvedené křižovatce. Na základě těchto údajů je zřejmé, že křižovatka
vykazuje zvýšenou nehodovost a předsedkyně komise sdělila, že bude požadovat po MHMP konkrétní
opatření k zajištění bezpečnosti formou písemného požadavku. Komise bude o tomto kroku informována.
V současnosti je tato křižovatka maximálně vytížená v souvislosti s uzavírkou podjezdu Průběžná – Švehlova
a MHD má z tohoto důvodu na dané křižovatce preferenci.
Bod byl informativní.
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6. Diskuze, různé

Ing. Daníček – MHMP připravil návrh OOP pro zavedení cyklopruhu, parkovacího zálivu a snížení jízdních
pruhů na jeden v úseku Kodaňská - Moskevská. Komunikace Vršovická bude v celé délce jako jednopruhová
komunikace. V oblasti Vršovic se tímto uspořádáním komunikace navýší počet parkovacích stání.
K danému tématu proběhla diskuze, kde převládal nesouhlas s návrhem. Mgr. Řezníčková diskuzi ukončila a
navrhla nesouhlasné stanovisko komise k návrhu OOP. Vzhledem k hlasování, přítomno 4, pro 3, proti – 0,
zdržel se – 1, stanovisko nebylo přijato. Komise tudíž nepřijala k danému návrhu OOP žádné stanovisko.
Ing. Maršálek – předal informace o aktualizaci celoměstského systému cyklotras s návrhem do budoucna.
V dalším bode informoval, že dne 23.6.2021 bude jednání o Jarovské spojce, o napojení na okruh a dalších
změnách projektu, ke kterým se MČ vyjadřovala.
Také upozornil na změny v ceníku ZPS, které by neměly mít větší dopad na nove zavedenou oblast 10.4.
Mgr. Řezníčková – podala informace o parkovištích P+R Skalka, které jsou v současné době využívány ve
smíšeném režimu. Proběhne revize nájemních smluv a o dalších krocích bude komise informována.
8 Závěr
Paní předsedkyně Mgr. Řezníčková všem poděkovala za účast a ukončila jednání v 17,50 hod.
Zapsala: Ing. Simona Hrubá – tajemnice KPDP
Schválil: ………………………………. Mgr. Řezníčková - předsedkyně KPDP
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