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Zápis č. 1 z jednání  

komise dopravy a veřejného prostoru - DOVP RMČ P1, 

konaného dne 3. 1. 2019 

 

Přítomni: Martin Kotas, Ing. Květoslav Syrový, Anna Vinklárková, Vít Masare, arch. Petr 

Kučera, Marek Bělor, Ing. arch. Jakub Hendrych, Pavel Řeháček, Richard Bureš 

 

Hosté: za ÚMČ P1 Bc. Ludvík Czital, David Skála 

Nepřítomni: Michal Štěpán, arch. Jiří Kučera, Amália Počarovská 

Zapsala: Kateřina Louthanová 

 

Přítomní byli seznámeni s programem komise a nikdo nebyl proti.  

 

PROGRAM: 

1. Prezence 

2. Představení členů a hostů 

3. Tematické okruhy na rok 2019 

4. Stanovisko k parkovnému formou SMS 

5. Návrh termínů jednání na 1. pololetí 2019 (vždy první čtvrtek v měsíci): 

7. 2. od 16:00 hodin 

7. 3. od 16:00 hodin 

4. 4. od 16:00 hodin 

2. 5. od 16:00 hodin 

6. 6. od 16:00 hodin 

6. Různé 

 

Ověřovatel: Květoslav Syrový 

 

 

1. Prezence – komise usnášeníschopná 

 

 

2. Představení členů a hostů 

 

Předseda komise pan Martin Kotas: uvedl jednání a přivítal přítomné. Vyzval členy, 

aby se všichni jednotlivě představili a shrnul účel a postavení komise DOVP.  

Zdůraznil, že tato komise je nejen pro dopravu, ale i pro veřejný prostor, že se jedná o poradní 

orgán rady respektive radního pana Davida Skály. Věří, že toto složení členů povede k lepší 

spolupráci a komunikaci mezi Městkou částí Praha 1 a hlavním městem Praha. Že DOVP bude 



2 

hájit zájmy občanů Prahy 1 a zároveň hledat průsečíky s tím, co chce hl. m. Praha. Konstatoval 

kritický stav dopravy na území Prahy 1, kde cílem bude především zklidnění dopravní situace 

a veřejný prostor je potřeba zpřístupnit, vyčistit a zkultivovat. 

 

Zmínil jednací řád komise, který by chtěl na příštích jednáních upravit a o změnách se členy 

DOVP jednat. Plánuje na komise pozvat velký okruh hostů, kteří by byli pozváni vždy 

k jednotlivým tématům, projektům a problematikám přizváni (např. zástupci PČR, IPR, OPP, 

ROPID, MHMP, TSK…). 

ÚKOL 1.1: Předložit návrh úpravy jednacího řádu   odp. Martin Kotas 

 

Dále předseda komise navrhl ověřovatele zápisů místopředsedu Květoslava Syrového, členové 

DOVP s tímto návrhem hlasováním hromadně souhlasili.  

 

3. Tematické okruhy na rok 2019:  

 

Přítomní jmenovali hlavní témata a jednotlivé okruhy, kterými by se chtěli na komisi DOVP 

v budoucnu zabývat.  

 

p. David Skála:  

- parkování 

- zpoplatnění vjezdu do centrální zóny pro nerezidenty 

- omezení tranzitní dopravy přes Prahu 1 

- projekty připravované MHMP a IPR (od tramvají až po hradební korzo)  

- kapacity a využití garáží na území MČ 

- prostupnost centra pro cyklisty 

- cyklostojany (bikesharing, koloběžky) 

- říční doprava 

- Královská cesta 

- provozování trhů a tržišť 

 

p. Martin Kotas:  

- turistická doprava 

- zklidněné oblasti, pěší a obytné zóny, zóny tempo 30 km/h, bezpečné přechody pro chodce 

a přecházení obecně  

- řešení projektů (krátkodobé i dlouhodobé plány) 

- lodní doprava (jako největší znečišťovatel) 

- náměstí (Malostranské atd…) 

- prezentace projektů – bezpečnostní sloupky 

 

p. arch. Petr Kučera 

- vizuální smog  

- tržní řád 

- Václavské náměstí 
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p. Květoslav Syrový  

- rozvojové projekty MHMP, IPR 

- projekty MČ Praha 1 

- opravy a rekonstrukce tramvajových tratí a s tím související komunikace s DP a TSK 

- veřejná, pěší a cyklistická doprava obecně 

- účast MČ P1 při projednávání koncepce dopravy v klidu a v pohybu na MHMP 

 

p. Vít Masare:  

- zveřejnění připravených projektů včetně jejich rozpracovanosti a fázi výstavby 

- parky (dopravní vazby – návaznosti na Hlavní a Masarykovo nádraží) 

- významné veřejné prostory: Senovážné náměstí 

 

P. Richard Bureš:  

- přenesení automobilové dopravy za budovu Národního muzea a tedy navrácení budovy na 

Václavské náměstí 

- Vrchlického sady 

- Připravené i vysoutěžené projekty 

  

 

4. Stanovisko k parkovnému formou SMS 

 

Členové DOVP diskutovali o zavedeném systému platby virtuálních parkovacích karet 

v modré zóně ZPS, o její době (1 hodina), minulostí, budoucnosti, funkčnosti a také 

vymahatelnosti. Následně hovořili o umístění fialových zón, které nahradily oranžové 

a zelené ZPS. Parkovací kapacity na Praze 1. Názory a možnosti dalších podkladů 

podrobněji na příštích jednáních.  

Usnesení č. 1.1: DOVP doporučuje radnímu pro dopravu panu Davidu Skálovi, aby 

komise DOVP měla své zastoupení v komisi pro parkování RHMP (parkovací komise).   

 

5.  Návrh termínů jednání na 1. pololetí 2019 (vždy první čtvrtek v měsíci): 

 

7. 2. od 16:00 hodin 

7. 3. od 16:00 hodin 

4. 4. od 16:00 hodin 

2. 5. od 16:00 hodin 

6. 6. od 16:00 hodin 

 

Po debatě členové komise pro DOVP hlasovali a shodli na navržených termínech. Shodli 

se, že bude-li to třeba, proběhne mimořádné jednání komise DOVP. Podrobnosti 

případně definuje zaktualizovaný jednací řád. 
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Pan místopředseda Květoslav Syrový navrhl, aby komise byla otevřená i v případě potřeby 

místním šetřením na některé důležité projekty, tj. aby byla v budoucnu komise ochotna 

projednávat přímo na místě v terénu. 

 

Dále se přítomní shodli, že budou používat uložiště dat, kde budou umístěny podklady, 

zápisy, projekty, ukládání, sdílení a předkládání podkladů, návrh bodů do programů a 

program na další jednání: www.extranet.cz.  

 

 

 

6. Různé 

 

– Změna dopravního režimu ulice Mostecká – 

p. Bc. Ludvík Czital: představil nad přehlednou mapou rámcového řešení dopravních 

opatření ulice Mostecká a okolí, spočívající v zaslepení Mostecké ulice (zahrazením 

průjezdu ul. Lázeňská) s možností zachování dopravní obsluhy území, dále otočení 

jednosměrnosti v Mostecké v úseku Josefská - Malostranské nám. a umístění zákazu vjezdu 

s výjimkami do východní části Mostecké (od Josefské), čímž se předpokládá snížení 

intenzit dopravy. Vjíždět by se mělo pouze z Josefské, kde zůstává omezení jako je dnes 

(omezení pro vjezd pro dopravní obsluhu, zásobování 19-12), dále by vozidla mohla 

pokračovat vpravo na Malostranské náměstí. Od Josefské by se střední část ul. Mostecká 

stala obousměrnou, plus dopravním značením znemožnit vjezd taxi.  

Usnesení č. 1.2: Komise DOVP souhlasí s rámcovým návrhem úprav značení v ulici 

Mostecká a doporučuje ODOP ÚMČ Praha 1 přistoupit k úpravám dopravního značení.  

 

Proběhlo hlasování, jeden člen se zdržel hlasování, ostatní přítomní – sedm členů - 

souhlasí s tímto návrhem.  

 

 

 

 

Příští jednání DOVP se bude konat dne 7. 2. od 16:00 hodin v zasedací místnosti v pasáži 

budovy ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1. 

 

 

 

 

Ověřovatel: Květoslav Syrový    Předseda: Martin Kotas 

 

 

    

 

Datum ověření:  

http://www.extranet.cz/

