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Zápis č. 2 z jednání  

komise dopravy a veřejného prostoru - DOVP RMČ P1, 

konaného dne 7. 2. 2019 

 

 

Přítomni: Martin Kotas, Ing. Květoslav Syrový, Michal Štěpán, Anna Vinklárková, Ing. arch. 

Jiří Kučera, Vít Masare, arch. Petr Kučera, Marek Bělor, Ing. arch. Jakub Hendrych, Pavel 

Řeháček, Richard Bureš 

 

Hosté: za ÚMČ P1 Bc. Ludvík Czital 

Nepřítomni: Amália Počarovská, Bc. David Skála 

Zapsala: Kateřina Louthanová 

 

Přítomní byli seznámeni s programem komise a nikdo nebyl proti.  

 

PROGRAM: 

1. Prezence 

2. Schválení zápisu DOVP č. 1/2019 

3. Jednací řád (odp. Kotas) 

4. Prezence a představení dalších členů komise nepřítomných na prvním jednání  

5. Hospodářská komora Praha 1 (odp. Kotas) 

6. Akce BESIP pro RFD MHMP na rok 2019 (odp. Syrový)  

7. Tramvajová trať v horní a dolní části Václavského náměstí  

8. Pojízdné pivní bary (odp. Syrový)  

9. Sdílená individuální doprava: bikesharing, kolobežky atd., memorandum 

MHMP (odp. Syrový)  

10. Jízda centrem na jízdním kole (odp. Syrový)  

11. Memorandum k pohybu centrem Prahy na jízdním kole (odp. Syrový) 

12. Různé 

 

Ověřovatel: Květoslav Syrový 

 

 

1. Prezence – komise usnášeníschopná 

 

 

2. Schválení zápisu DOVP č. 1/2019 

Všichni přítomni členové hlasovali pro schválení zápisu z minulého jednání.  
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3. Jednací řád  

p. Kotas: hovořil obecně o jednacím řádu, že je jednotný pro všechny komise, na jeho úpravách 

je závislá shoda Rady MČ. Jeden hlavní bod, ke kterému by se DOVP měla vyjádřit je, zda 

upřednostňuje veřejná nebo neveřejná jednání. V platném jednacím řádu stojí, že jednání 

komise jsou vždy neveřejná. Navrhl diskuzi na toto téma a vyjádřil se, že znění by mohlo být: 

Jednání komise mohou být veřejná.  

Členové komise projednali v diskuzi problematiku veřejného i neveřejného jednání, citlivost 

témat, zkušenosti z jiný neveřejných jednání, možnosti zpřístupnit veřejnosti jen části jednání 

nebo jen některá jednání. Technický pohled na věc jako kapacity místností, registrace 

případných hostů atd.    

Stanovisko DOVP: Členové komise DOVP se shodli, že jednání by měla být veřejná.  

p. Kotas: připomenul, že v jednacím řádu je, že do 30 dní od prvního jednání má komise podat 

návrh na Statut komise. Oznámil, že statut bude řešen současně s jednacím řádem v Radě, 

hlavně vzhledem rozšíření působnosti a záběru. Navrhl, aby komise DOVP požádala Radu MČ 

o prodloužení termínu na vytvoření a připomínkování statutu.   

ÚKOL 2.1: předložení návrhu nového statutu DOVP     odp. Martin Kotas, Květoslav Syrový 

Usnesení č. 2.1: Žádost Radě MČ Praha 1 o prodloužení lhůty k předložení statutu o 60 

dní.  Žádost byla odsouhlasena hlasováním všemi přítomnými členy.  

p. Kotas: upozornil, že platném jednacím radu je, že zástupce předsedy komise by měl být 

zvolen, navrhl oficiálně pana Květoslava Syrového na místo místopředsedy a požádal členy o 

případné protinávrhy a hlasování.  

Usnesení č. 2.2: Květoslav Syrový zvolen hlasováním jako místopředseda komise DOVP. 

 

4. Prezence a představení dalších členů komise nepřítomných na prvním jednání  

p. Kotas vyzval členy DOVP, aby se představili minule nepřítomní. Následovalo vzájemné 

představení všech přítomných členů. 

5. Hospodářská komora Praha 1  

p. Kotas: projednal se členy DOVP, že byl osloven dopisem od Hospodářské komory Praha 1.  

p. Bureš: shrnul minulé zkušenosti spolupráce s Hospodářskou komorou, ale i s MHMP a TSK 

ohledně bodů v dopise (chytrá aplikace, digitalizace procesů povolování předzahrádek atd.). 

p. Czital: doplnil p. Bureše ohledně digitalizace procesů o praktickou stránku a náraz na 

legislativu a správní řád. Seznámil členy s mírou digitalizace a připraveností MČ 

na digitalizaci. 
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ÚKOL 2.2: Sjednání schůzky s Hospodářskou komorou Praha 1 a projednání možnosti 

spolupráce.     odp. Martin Kotas 

V návaznosti na tento bod se otevřela diskuze o předzahrádkách, kde se členové DOVP shodli, 

že problematiku předzahrádek projednají na dalším jednání komise DOVP. 

ÚKOL 2.3: Zajištění aktuálních dat k intenzitám pěšího provozu.    odp. arch. Jiří Kučera 

 

 

6. Akce BESIP pro RFD MHMP na rok 2019   

p. Syrový: upozornil na termín – konec února, kdy městské části mohou žádat o zařazení o 

financování záležitosti týkajících se o provozu chodců na území Prahy. Městské části mohou 

poslat žádost, které by měla předcházet analýza, projekt, řešení. V případě, že jsou řádně 

zpracované podklady má projekt velkou šanci uspět ve výběru. Jako příklad uvedl Bezpečné 

cesty do školy – na území Prahy 1 je to: Voršilská a Dušní. 

Dále upozornil na portál www.chodcisobě.cz, apod. – upozornil tak, že by měl vzniknout jakýsi 

zásobník akcí, odkud tyto projekty budou distribuovány na oprávněné osoby. Vytvořit seznam 

na základě podnětů, kde bude vidět i historie jednotlivých akcí a jejich řešení.  

p. arch. Jiří Kučera, je pracovní člen BESIP, poskytl zkušenosti – dle zpracovatelnosti projektu 

– průzkum, studie, hodnotitelé jsou schopní to objektivně posoudit a předat dále k realizaci. Mít 

dobře připraveno, proto na příští rok.   

Členové DOVP jednali o dalších postupech jak směřovat s podněty, vytvořit obecný zásobník 

akcí, z hlediska územního rozvoje, že TSK již má jakýsi zásobník nejhorších míst atd. Kde 

získat podklady a jak efektivně pracovat, aby příští rok mohla MČ Praha 1 se zúčastnit Akce 

BESIP. 

Usnesení č. 2.3: Komise DOVP žádá radního pana Davida Skálu o sestavení seznamů podnětů 

k řešení zvýšení bezpečnosti chodců na území Prahy 1 a to nejpozději do jednání 2.5.2019.  

       odp. David Skála, Květoslav Syrový 

K tomuto usnesení proběhlo hlasování s kladnou odezvou od všech přítomných členů.  

ÚKOL 2.4: Poskytne DOVP vzory pro podání projektů k Akci BESIP. odp. arch. Jiří Kučera 

ÚKOL 2.5: Získá podklady od TSK atd. a zajistí seznam podkladů. odp. Květoslav Syrový 

 

7. Tramvajová trať v horní a dolní části Václavského náměstí  

p. Syrový: vyzval p. Hendrycha, aby seznámil členy o aktuálním dění na Václavském náměstí.  

p. Hendrych: referoval o aktuálním stavu projektu a jeho realizaci.  
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p. Bureš: upozornil, že je důležité, aby se tlačilo na MHMP a IPR, aby se neodsouvalo 

nejdůležitější pro Prahu 1 a to propojení Nového Města a Vinohrad přes Vrchlického sady. 

Dopravně technicky důležité pro Prahu 1.  

p. Štěpán a p. Kučera: zmínili související proces schválení územního plánu.  

Dále členové komise DOVP otevřeli diskusi a jednali o variantách a možnostech, kde se shodli, 

že je důležité dále a průběžně jednat o projektu a aktivně se účastnit jednání na IPR.  

Usnesení č. 2.4: Komise DOVP pověřuje předsedu p. Martina Kotase přípravou a realizací 

debaty v podobě samostatného jednání DOVP (prezentace variant tramvajové dopravy na 

Václavském náměstí a okolí). odp. Martin Kotas. 

ÚKOL 2.6: Svolání mimořádného jednání komise na téma tramvajová trať na Václavském 

náměstí a okolí.  odp. Martin Kotas.  Odhlasováno přítomnými ve vzájemné shodě.  

 

odešel p. Richard Bureš 

 

8. Pojízdné pivní bary   

p. Syrový: vznesl návrh řešení, resp. možnosti eliminace pojízdných pivních barů (protože jsou 

pojizdné pivní šlapací bary považovány za nemotorová vozidla, je možná jejich eliminace 

šířkou nad 1,2 m jako je to řešeno místní úpravou v Letenských sadech na Praze 7) a vyzval 

členy k debatě.  

p. Czital: vychází ze zkušeností se speciálními značkami segway a definovaného prostoru 

Prahy 1. Konstatoval, že bude potřeba začít konzultací na Ministerstvu dopravy s návrhem 

dopravního značení, odkud by bylo dobré odcházet s jejich nevyvratitelným záměrem. 

Následovalo by jednání s MHMP, protože problematika přesahuje Prahu 1. 

Členové DOVP jednali o možném postupu a o definicích jízdních kol, koloběžek atd.  

ÚKOL 2.7: Konzultace s Ministerstvem dopravy ohledně problematiky pivních barů. 

odp. Květoslav Syrový a Bc. Ludvík Czital   

 

9. Sdílená individuální doprava: bikesharing, kolobežky atd., memorandum MHMP  

p. Syrový: představil problematiku sdílené individuální dopravy, možnosti autoregulace, i 

regulace ze strany města, resp. MČ, virtuální místa pro bezmotorové prostředky 

bezstanicových systémů sdílení kol a koloběžek (v budoucnu i jiných event. obdobných 

prostředků k pohybu) v kombinaci s cyklostojany pro vlastní kola, prostředky na 

elektropohon, názory bikesharingových společností atd. . Navrhl DOVP, počítat s touto 

individuální dopravou, debatovat a posouvat dál a vymýšlet chytrá a funkční řešení. 
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Členové DOVP hovořili ohledně této problematiky a shodli se, že je nutné vytvořit jednotná 

regulativní pravidla  pro společnosti sdílené dopravy (jako např. omezení vjezdu na 

Královskou cestu apod.) a budou dále jednat a řešit umístění a regulaci těchto systémů na 

území Prahy 1 v koordinaci s MHMP a okolními MČ.   

10. Jízda centrem na jízdním kole  

Členové DOVP jednali o aktuálním stavu a o možnostech příprav na letní sezónu. O pohybu 

jízdních kol na pěších zónách a umístění nového dopravního značení. Možnosti zmenšených 

DZ a řešení provozu jízdních kol na území Prahy 1 jako celku.  

 

11. Memorandum k pohybu centrem Prahy na jízdním kole  

Vzhledem k délce jednání byl tento bod jednoznačným hlasováním přesunut na další jednání 

komise DOVP.   

 

12. Různé 

pí. Anna Vinklárková: návrh bodu na příští, popř. další jednání a to: 

1) návrh úprav Palachovo náměstí, 

2) Generální projekt - kde se dají vysadit stromy, kde nevzniká kolize ze sítěmi – oslovit 

komisi pro místní rozvoj (odbor životního prostředí), 

3) na revitalizace Václavského náměstí – mimořádné jednání s komisí územního rozvoje. 

 

Jednání DOVP bylo ukončeno cca v 19:00 

 

Příští jednání DOVP se bude konat dne 7. 3. 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: 21.2.2019 

 


