
 

Zápis č. 3 z jednání 

komise dopravy a veřejného prostoru - DOVP RMČ P1, 

konaného dne 7. 3. 2019 

 

Přítomni: Martin Kotas, Michal Štěpán, Anna Vinklárková, Vít Masare, arch. Petr Kučera, Marek 

Bělor, Ing. arch. Jakub Hendrych, Pavel Řeháček, Richard Bureš, Amália Počarovská, 

 

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

Nepřítomni: Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. Jiří Kučera 

Zapsala: Kateřina Louthanová 

 

Přítomní byli seznámeni s programem komise a nikdo nebyl proti. 

 

PROGRAM: 

1. Prezence 

2. Schválení zápisu DOVP č. 2/2019 

3. Kontrola plnění úkolů z předchozích DOVP: 

a. Ú.2.1. Statut a nový jednací řád DOVP (odp. Kotas) 

b. Ú.2.2. Informace z jednání s Hospodářskou komorou Praha 1 (odp. Kotas) 

c. Ú.2.3. Zajištění aktuálních dat k intenzitám pěšího provozu (odp. Kučera) 

d. Ú.2.4: Poskytne DOVP vzory pro podání proj. BESIP. (odp. Kučera) 

e. Ú.2.5: Podklady od TSK k BESIP (odp. Syrový) 

f. Ú.2.6: Termín mimořádné komise ve věci tramvajových tratí na Václavském 

náměstí a okolí 

g. Ú.2.7: Konzultace s MD ohledně pivních barů. (odp. Syrový, Czital)   

4. Memorandum k pohybu centrem Prahy na jízdním kole (odp. Kotas) 

5. Úpravy Palachovo náměstí 

6. Přadzahrádky 

7. Dopis SONS – koloběžky 

8. Různé 

 

Ověřovatel: Richard Bureš 

 

 



 

1. Prezence – komise usnášeníschopná 

 

 

2. Schválení zápisu DOVP č. 2/2019 

Všichni přítomni členové hlasovali pro schválení zápisu z minulého jednání. 

 

3. Kontrola plnění úkolů z předchozích DOVP: 

a. Ú.2.1. Statut a nový jednací řád DOVP (odp. Kotas) 

p. Kotas: Statut a jednací řád se řeší v rámci koaličního jednání z důvodu, aby komise 

pro územní rozvoj a komise DOVP se nepřetínaly a vycházely si vzájemně vstříc. Minulé 

jednání jsme si dali lhůtu 60 dní, do které se vejdeme. Statut budu moci zaslat mailem 

po doplnění připomínek a příště by mohl být projednán a odsouhlasen. To samé se týká 

jednacího řádu, který musí schválit rada. 

- ÚKOL 3.1. Statut a nový jednací řád DOVP (odp. Kotas) 

b. Ú.2.2. Informace z jednání s Hospodářskou komorou Praha 1 (odp. Kotas) 

p. Kotas: Byl pověřen jednáním s hospodářskou komorou. Z časových důvodů a obdržení 

omluvenek od pana Filipa Dvořáka a od předsedy Kryštofa, z důvodu, že v termínu nestačily 

kontaktovat p. Kotase. Byl bod přesunut na příští jednání, s tím, že nám pánové chtějí 

představit skrze osobu p. Kotase řešení ulic, které mají naplánované. 

- ÚKOL 3.2. Informace z jednání s Hospodářskou komorou Praha 1 (odp. Kotas) 

 

c. Ú.2.3. Zajištění aktuálních dat k intenzitám pěšího provozu (odp. Hendrych) 

 

p. Hendrych: Nahrál 3 karty projektů, které prošly minulý rok hlasováním, s tím, 

že se rozběhne jejich projektová příprava. Karta má dvě stránky, na první je lokace 

a stávající stav, případně zobrazení studie, což je velké plus oproti jen slovnímu odůvodnění, 

které bývá velmi obecné. Tabulka obsahuje počet nehod, překračování rychlosti, kolik je 

zraněných. To jsou důležité body pro rozhodování zástupců Policie. Na druhé stránce bývají 

doplňující informace, například fotografie stavu a další informace ke studii v případě, že je 

zpracována. Tabulka je dodávána skupinou BESIP 

p. Kotas: Položil otázku, zda nehody zadáváme my? 

Pan Hendrych odpověděl kladně, s tím, že čím více dat je reálných tím lépe. Dále předložil 

projekt Bezpečných cest do škol. Kdy se vybírají 3 základní školy a provádí se monitoring 

s žáky, rodiči a zástupci škol. Vybírají se lokality a navrhuje se konkrétní řešení. Pozadí 

projektu je tak čitelné a výsledek je tedy zcela zřejmý a jednoduše obhajitelný. Takovéto 

projekty velmi často procházejí k realizaci.  



 

p. Kotas položil otázku, jak procesně celá věc probíhá? 

p. Hendrych sdělil, že ve většině případech se vybere cca 20 projektů a na ty pak město 

vyčlení z položky BESIPu finance, jak na projektovou přípravu, tak na realizaci. Přes RFD 

to jde jako úkol pro TSK, která většinou následující rok připraví projektovou dokumentaci 

a další rok realizaci. Termín odevzdání je jednou ročně. Nyní bude termín odevzdání na 

konci února. Hodnocení následně březen či duben. Poté půjde přes Radu do přípravy. 

p. Kotas položil dotaz, zda bychom měli v průběhu roku schraňovat tyto případy? 

p. Hendrych - Měli bychom do začátku prázdnin vytypovat 3-4 místa, na která se zpracuje 

jednoduchá studie. Aby se poté podnět mohl přihlásit k hlasování. 

p. Bureš podotkl, že jde především o bezpečnost veřejného prostoru a musíme vycházet 

od Policie, protože statistika již existuje, Policie ví, kde jsou krizová místa z jejího pohledu.  

Další věcí jsou hasiči, kteří mají stížnosti na průjezdnost k požáru - to je vyznačeno i na 

mapě portálu městské části, kde jsou kritická místa, aby se jim mohli vyhýbat. Až nám 

policie, předá tabulku, část, která se týká nehodovosti by měla být předložena zde komisi 

a doporučil počkat cca 3 týdny, abychom tato čísla od Policie dostali. 

 p. Skála: Dostali jsme návrh 9 škol na Praze 1, které budou zapojeny. Cena projektu cca 140 

000,-, do rozpočtu jsme si dali 500 000,- na Bezpečné cesty. 

- ÚKOL 3.3.  Jednání o poskytnutí podkladů k intenzitám pěšího provozu s pí. Irovou 

(odp. Syrový) 

 

d. Ú.2.4: Poskytne DOVP vzory pro podání proj. BESIP. (odp. Kučera) 

 

p. Hendrych sdělil, že sekretariát pana radního zaslal žádost na IPR o poskytnutí dat. Byla 

představena tabulka obsahující časové údaje o počtu průchozích lidí 

a informoval o jednáních s paní Irovou a kontakt předá panu Syrovému a domluví se, jaká 

data bude potřeba vygenerovat. 

p. Czital informoval, že lokalita Klárov je řešena v samostatné studii. 

p. Bureš informoval, že nový kamerový systém umí detekci davu. 

p. Kotas požádal o zaslání tabulky ohledně intenzit pěšího provozu. 

p. Czital požádal pro státní správu také o poskytnutí těchto informací. 

- ÚKOL 3.4.  Nahrání tabulky do extranetu s hladinou intenzit pěšího provozu (odp. 

Hendrych) 

 

e. Ú.2.5: Podklady od TSK k BESIP (odp. Syrový) 

 



 

p. Kostas sdělil přítomným, že vzhledem k nepřítomnosti pana Syrového bude tento bod 

řešen na příštím jednání komise. 

- ÚKOL 3.5.  Podklady od TSK k BESIP (odp. Syrový) 

 

f. Ú.2.6: Termín mimořádné komise ve věci tramvajových tratí na Václavském 

náměstí a okolí 

 

p. Kotas navrhl možné termíny mimořádné komise s ohledem na zachování čtvrteční 

pravidelnosti. Padl návrh 11. 4. 2019 a 28. 4. 2019, z diskuze vyplynul jako nejvíce 

vyhovující termín 11. 4. 2019 odpoledne v čase od 14:00 hod s tím, že na toto jednání bude 

přizvána veřejnost. Dále padl návrh sloučení s komisí územního rozvoje. Z tohoto důvodu 

vznikl i požadavek na větší prostory pro mimořádné jednání komise. 

p. Kotas navrhl Malostranskou Besedu a jako další padla možnost využít prostory IPRu. 

Bylo dohodnuto, že na příští komisi budou sděleny možnosti zamluvení jmenovaných 

prostorů a bude rozhodnuto místo konání. 

- ÚKOL 3.6. Zajištění prostoru pro mimořádné jednání komise ve věci tramvajových 

tratí na Václavském náměstí a okolí: 

- ÚKOL 3.6.a) v Malostranské Besedě (odp. Kotas) 

- ÚKOL 3.6.b) v IPR (odpovědný Hendrych) 

 

g. Ú.2.7: Konzultace s MD ohledně pivních barů. (odp. Syrový, Czital)   

 

p. Kotas sdělil přítomným, že situace se změnila a předal slovo panu radnímu Skálovi 

a Czitalovi. Bylo sděleno, že došlo k jednání s panem radním Skálou, MHMP a Odborem 

dopravy a došlo ke shodě omezení pivních kol. Kdy řešením je omezení šířky kol jako na 

Praze 7 s řešením omezení zónově a to v zónách 3,5t a 6t. Z diskuze vyplynulo, že tím vzniká 

možnost využít tyto zóny obdobně i v jiných případech, které mohou v budoucnu nastat. 

- ÚKOL 3.7. jednání s MHMP ohledně definovaných zón a možné změny DZ (kdo…?) 

 

4. Memorandum k pohybu centrem Prahy na jízdním kole (odp. Kotas) 

p. Kotas – přednesl návrh Memoranda, který přišel od sdružení Auto mat. A nastolil otázku, 

zda tento dokument bude komise chtít přijmout či ne. 

p. Skála sdělil, že jej vnímá spíše jako politickou deklaraci. 

p. Bureš představil v rámci tohoto bodu cyklosvítilnu s laserovým světlem se znakem 

promítaného kola několik metrů před jízdní kolo a podotkl, že v Londýně je toto vybavení 

kola povinné. K Memorandu podotkl, že mu v něm chybí i druhá část tohoto 

dokumentu a to část z pohledu odpovědného chování samotných cyklistů. Jako příklad uvedl 



 

agresivitu, neohleduplnost a dodržování pravidel u některých jedinců. Osobně vnímá text 

jako nevyvážený a rád by viděl toto v doplnění textu o desatero správné jízdy na kole. 

p. Masare sděluje přítomným, že je členem spolku Auto mat a upozornil na jeho střet zájmu 

v tomto bodě. Memorandum vnímá pozitivně. 

pí. Počarovská vnímá v textu slovo doplňkový jako nedostatečné a ráda by v textu 

jej nahradila adekvátněji. 

p. Masare upozornil v této souvislosti na 1-2% podíl zastoupení cyklistické dopravy v Praze. 

Cyklodoprava nikdy nebude mít zásadní zastoupení a jako poměrový příklad uvedl pěší 

dopravu, která má podíl 20%. 

p. Hendrych upozornil, že dostat parametry cykloopatření do některých míst může být 

v konfliktu s veřejnou dopravou, jako příklad uvedl tramvajovou dopravu. 

p. Kotas vnímá apel pana Bureše na doplnění textu o edukaci cyklistů jako adekvátní. 

p. Skála navrhl odsouhlasení si, zda Memorandum chceme a s jakými subjekty se budou vést 

jednání. 

p. Štěpán vyjádřil shodu s memorandem a souhlasí s tím, aby text nebyl pouze jednostranný. 

 

Usnesení 3.1.: členové DOVP se shodli jednoznačně hlasováním, že o Memorandu 

budou dále jednat a následně ho budou chtít doporučit Radě MČ Praha 1. 

 

- ÚKOL 3.8. zaslání připomínek k Memorandu písemně tajemnici na email: 

katerina.louthanova@praha1.cz a to nejdéle do 28.3.2019 (týden před dalším 

jednáním DOVP) (odp. všichni členové) 

 

- ÚKOL 3.9. informovat o připomínkování tohoto dokumentu na MHMP cyklokomisi 

(odp. Bělor) 

 

- Usnesení 3.2.: Přítomní členové hlasovali o subjektech podepisující Memorandum 

(Iniciativa za bezpečný pohyb na jízdním kole v centru Prahy). Hlasování rozdělili na 2 

části: 

 

Hlasování č.1: pro dva podepisující subjektu: ÚMČ Praha 1 a MHMP (6 x ano) 

 

mailto:katerina.louthanova@praha1.cz


 

Hlasování č. 2: pro tři subjekty: ÚMČ Praha 1 a MHMP a Auto*Mat, z.s. (2 x ano) 

Vít Masare,  Marek Bělor 

 

5. Úpravy Palachovo náměstí 

p. Kotas navrhl tomuto bodu se nevěnovat, neboť radní s panem Syrovým, tak paní Vinklárková 

se sešla s panem Králíčkem a tento projekt není nyní vnímán jako aktuální. A to z důvodu, 

že se tento bod dotýká i úprav tramvajové trati a Mánesova mostu. 

p. Skála informoval, že se zatím bude realizovat pouze fáze jedna, která se netýká dopravy. 

Dále informoval o točně kloubových autobusů, kterou chce dopravní podnik přesunout z Jarova 

a konstatoval, že s tímto návrhem nesouhlasí. 

pí. Vinklárková a p. Masare navrhli, aby se připravily požadavky pro architekta projektu. 

p. Bureš upozornil na sousedství Alšova náměstí a zřízení chybějících veřejných záchodků, 

řešení by rád předložil s tímto bodem v budoucnu.   

p. Kotas podotkl, že v příštích komisích bude více prostoru na veřejný prostor a upozornil 

na nutné řešení využití Malostranského náměstí. 

-  ÚKOL 3.10. Dle aktuálnosti daného projektu, bude zařazen do programu jednoho 

z budoucích jednání DOVP  (odp. Skála) 

- ÚKOL 3.11. Předložení projektu umístění záchodků – Alšovo náměstí. Tento bod bude 

přiřazen k tématu Palachova náměstí. (odp. Bureš) 

 

6. Předzahrádky 

 

p. Skála sdělil, že požádal IPR, aby předložil koncepci Královské cesty v souvislosti s před 

zahrádkami, konzultace proběhla i s Magistrátem, ale není zatím žádný výstup z jednání. Dále 

sdělil představu, že schvalování předzahrádek by mělo jít přes dopravní komisi. 

p. Czital upozornil, že v tomto případě by musela komise zasedat častěji. Neboť je jen 30 dní na 

vyřízení ve správním řízení a povolení se vydává na 1 rok. Dodal, že jeho pravomoc řeší jen 

schvalování místa nikoliv provozovatele místa. 

p. Kotas sdělil, že představa byla, aby se postupovalo jako při uzávěrkách grantů. 

p. Czital konstatoval, že správní řízení nic takového neumožňuje. 

pí. Počarovská upozornila, že komise pro obchod a služby zasedá každé dva týdny a ta 

předzahrádky může řešit. 

p. Štěpán a p. Kotas navrhli zmapovat tento rok problematické předzahrádky. 

p. Czital upřesnil komisi postupy veřejné správy a potvrdil panu Kotasovi, že může postupovat 

podle koncepce předložené komisí DOVP. Podotkl, že jsou i jiné možnosti řešení této 

problematiky, než jen přes Odbor dopravy. 

p. Bureš upozornil na možnost využití digitalizace mapy, kde by se promítly veškeré souvislosti. 

 



 

-  ÚKOL 3.12.  Vypracovat zadání na zpracování nové koncepce schvalování 

předzahrádek – tento bod zařadit na příští jednání a připravit k němu podklady. 

(odp. Skála) 

 

7. Dopis SONS – koloběžky 

p. Kotas představil obsah dopisu a problému slabozrakých a nevidomých s koloběžkami 

odloženými v jejich trase. 

p. Skála informoval o jednáních s firmou LIME, konkrétně s panem Plecitým s výsledkem, 

že se zřídí virtuální stojany. Tato dohoda ze strany Lime po propuštění pana Plecitého nebude 

dodržena a firma nechce vést jednání o dalších podmínkách. 

p. Bureš konstatoval, že v minulosti jednal s firmou Lime a bylo mu sděleno, že firmě jde o zisky 

a budou vydělávat, dokud to půjde a možnosti jednání je nezajímají. 

p. Bělor sdělil, že na Magistrátu mají obdobné informace o této problematice, jako má pan Skála. 

Celkově proběhla diskuze jak řešit problém koloběžek a došlo se k závěru, že není zatím možné 

koloběžky odvážet Policií, neboť hrozí právní žaloby. 

p. Bureš navrhl řešení současné situace přes Živnostenský odbor. 

ÚKOL 3.13: vypracovat právní stanovisko ke svozům a parkovacím místům pro 

koloběžky Lime. (odp. Czital) 

 

Usnesení 3.3.: Komise DOVP vnímá LIME jako problém, a doporučuje radnímu Skálovi, 

jednat o řešení situace s MHMP. V případě, že se nepodaří najít řešení a situace se bude nadále 

zhoršovat, členové komise DOVP doporučují úplný zákaz jejich činnosti. 

Všichni přítomní členové (8 členů) hlasovali pro toto usnesení. 

 

8. Různé 

– Trasa historických vozidel – 

p. Skála informoval o projektu na noční uzavírku ulice Dlouhá, kterou připravil pan Czital. 

Opatření začne fungovat cca za 3 týdny.  Proto tuto část stáhl z projednávání. 

p. Masare se dotázal, jak může navrhnout k projednávání nové body (bezpečnost na přechodech 

pro chodce, kde na některých místech je výhled zakrytý parkovacím stáním, jednosměrnost ve 

dvou oblastech Petrské náměstí, ulice břehová u Pařížské, dále dopravní režim na Žofíně (a jeho 

využívání jako placeného parkoviště) a Betonové květináče na několika místech používané jako 

dopravní bariéry a jejich nebezpečnost. Pan Kotas v této souvislosti uvedl příklad květináčů na 

Kampě. 

p. Skála představil několik současných tras historických a pseudohistorických vozidel. 

p. Štěpán definoval problém historických vozidel v ul. Mostecká, odkud chodí stížnosti 

a navrhl, aby zavčasu byly definovány a projednány nové trasy pro další schvalovací období. 

p. Bureš sdělil, že trasy jsou menší problém, jako hlavní problém definoval stání těchto vozidel, 

které vadí občanům. Definoval, jak by správně měla fungovat činnost těchto provozovatelů, a 

uvedl, že takovýchto provozovatelů (automobilů) může být cca 180. 

p. Skála navrhl využití Euro 5, které tyto automobily nejsou schopny splnit. 



 

 

- ÚKOL 3.14. připomínkování tras a stání historických vozidel na území MČ Praha 1, 

zaslat do emailu panu Skálovi. (vyzvání všichni členové a hosté) 

 

 

Příští jednání DOVP se bude konat dne 4. 4. od 16:00 hodin v zasedací místnosti v pasáži 

budovy ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1. 

 

 

Ověřovatel: Richard Bureš    Předseda: Martin Kotas 

 

  

Datum ověření: 

 

 


