
 

Zápis č. 5 z jednání 

komise dopravy a veřejného prostoru - DOVP RMČ P1, 

konaného dne 2. 5. 2019 

 

Zahájení jednání: 16:00 hod. 

Přítomni: Martin Kotas, Květoslav Syrový, Michal Štěpán, Anna Vinklárková, Arch. Jiří Kučera, 

Vít Masare, Arch. Petr Kučera, Amália Počarovská, Marek Bělor, Jakub Hendrych,                  

Pavel Řeháček, Richard Bureš 

 

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

 

Hosté: p. Soukup (resident ul. Biskupský dvůr), p. Lipenský (farář – Kostel sv. Petra Na Poříčí) 

Nepřítomni:  

Zapsal: Václav Pasáček a Květoslav Syrový 

 

Přítomní byli seznámeni s programem komise a nikdo nebyl proti. 

 

 

PROGRAM: 

1. Prezence a schválení zápisu DOVP 4/2019 

2. Kontrola plnění úkolů z předchozích DOVP: 

3. Podněty pro zajištění rozhledů na přechodech pro chodce vs. parkování   

(odp. Syrový) 

 

4. Tranzit IAD Petrskou čtvrtí 

 

5. Návrh úprav značení na Žofíně (odp. Masare) 

 

6. Cesta v parku Klárov (odp. Počarovská) 

 

7. Bezbariérové úpravy zastávek a stanic MHD (odp. Počarovská) 

 

8. Boční kryty přístřešků tramvajových zastávek (opd. Počarovská) 

 

9. Různé 

 

 

Ověřovatel: Květoslav Syrový 

 

 



 

1. Prezence – komise usnášeníschopná 

 

1.1 Schválení zápisu DOVP č. 4/2019 

Proběhlo hlasování, jeden člen se zdržel hlasování, ostatní přítomní hlasovali pro schválení 

zápisu z minulého jednání. 

 

 

2. Kontrola plnění úkolů z předchozích DOVP: 

Úkol č. Znění úkolu odpovědná 

osoba 

Termín 

plnění 

stav 

4.1 Statut a nový jednací řád DOVP Kotas 2.5.2019 splněno  

4.2 Informace z jednání s Hospodářskou komorou 

Praha 1 

Kotas 2.5.2019 ruší se 

4.3 Jednání s MHMP ohledně zón a možné 

změny DZ 

Czital / 

Syrový 

6.6.2019 trvá 

4.4 Memorandum k provozu jízdních kol v 

centru 

Bělor 6.6.2019 trvá 

4.5 Úpravy nám. Jana Palacha Kotas 6.6.2019 trvá 

4.6 Vypracovat zadání na zpracování nové 

koncepce schvalování předzahrádek 

Skála 6.6.2019 trvá 

4.7 Tržní řád Petr Kučera 6.6.2019 částečně 

splněno, 

trvá 

 

 

ÚKOL 4.1: Statut a nový jednací řád DOVP (odp. Kotas) 

Členové komise byli p. Kotasem seznámeni se Statutem komise DOVP, který byl 

poupraven,  a měli jej k dispozici na úložišti dat (extranet.cz). 

 

p. Syrový poté vyzval členy, jestli souhlasí s navrhovaným zněním Statutu komise DOVP 

(viz příloha 1 zápisu). 

 

Proběhlo hlasování: Všichni přítomní byli PRO. 

 

Usnesení č. 5.1 

Předseda komise (p. Kotas) je pověřen předložit Radě MČ Praha 1 schválený Statut komise 

pro DOVP. 

 

Ohledně jednacího řádu DOVP p. Kotas sdělil, že se ještě dodělává a bude předložen   

k vyjádření/schválení na příštím zasedání DOVP. Úkol trvá. 

 

 

ÚKOL 4.2: Informace z jednání s Hospodářskou komorou Praha 1 (odp. Kotas) 

Stále nedošlo k jednání. Důvodem je vytížení p. Dvořáka a Krištofa z Hospodářské 

komory. Úkol zrušen. 



 

ÚKOL 4.3: Jednání s MHMP ohledně zón a možné změny DZ 

p. Syrový sdělil, že jednání mezi MHMP a Ministerstvem dopravy nakonec nedošlo a tuto 

problematiku si vezme DOVP do vlastních rukou. 

p. Skála dodal, že legislativa ohledně elektrokoloběžek, elektrokol a elektroskútrů je 

tragická, a dodal, že společnost Lime má v plánu umístit dalších 800 elektrokoloběžek, což 

by činilo cca 1500 ks elektrokoloběžek na území hl. m. Prahy. Jedna z variant, jak s touto 

problematikou bojovat, je udělat bezmotorové zóny. 

Úkol trvá. 

 

ÚKOL 4.7: Tržní řád 

Komise byla informována p. Petrem Kučerou ohledně aktualizace tržního řádu. Sdělil, že 

materiál je zpracován do návrhu novely a zatím se nespustilo projednávací kolo. Dodal, že 

příloha č. 1 tržního řádu by mohla být v digitální podobě (např. MO-Excel), aby se mohlo 

s přílohou lépe pracovat. Stále platí výzva ke sběru podnětů od všech členů komise. 

 

3. Podněty pro zajištění rozhledů na přechodech pro chodce vs. parkování (odp. Syrový) 

 

Členové komise řešili návrhy úprav zvýšení bezpečnosti intenzivně využívaných přechodů pro 

chodce v místě vyšších intenzit IAD, a to pomocí zajištění rozhledů, které v případě 

vytipovaných přechodů v současnosti chybí. Jedná se sice o legální úpravy (místní úprava), 

avšak z hlediska zajištění rozhledů na přechodech se v současném stavu jedná o chybné řešení. 

K dosud vytipovaným lokalitám p. Syrový popsal problémy a následně navrhl řešení v podobě 

stále aktuální tabulky se specifikací různých informací o stavu řešení každého záměru. 

Vzhledem k rozsáhlejší diskuzi o každém konkrétním řešení, se členové komise dohodli,        

že tento bod bude probrán na příštím zasedání DOVP. 

 

4. Tranzit IAD Petrskou čtvrtí  

 

K tomuto bodu byli přizváni hosté: resident ul. Biskupský dvůr p. Soukup a farář p. Lipenský 

(Kostel sv. Petra Na Poříčí). Členové DOVP s účastí hostů souhlasila. 

 

p. Masare shrnul historii debat ohledně směrovosti průjezdu Petrskou čtvrtí. Poté navázal na 

podnět. Podnět poukazuje na problém nežádoucího tranzitu převážně osobních vozidel přes 

Petrskou čtvrť, a to i v několika směrech. 

p. Syrový poukazuje na právě probíhající projekt zklidnění centra ve spolupráci s IPR. Jednou 

možností řešení problému v Petrské čtvrti je otočení směrovosti, aby nebyly ulice Zlatnická, 

Petrské náměstí, Soukenická používány jako obchvat náměstí Republiky. Zásadní bude též 

otázka možnosti průjezdu Prašnou bránou a kolem Masarykova nádraží (ul. Havlíčkova). 

Debata proběhla i nad řešením ul. Na Poříčí (připravuje se projekt revitalizace ulice                 

a k dispozici má města Praha i projekt obnovy SSZ přechodu před OD Labuť. 



 

p. Bureš dodal, že projekt Samcová (zamezení průjezdu) je připravený. 

p. Skála doplňuje, že veškerá následná opatření musí být v koordinaci s celkem, což právě 

nyní zpracovává IPR, následně ve spolupráci s MČ P1, MHMP, ROPID, DPP ad. Snad již 

příští DOVP bude možné představit návrh zklidnění centra. 

 

5. Návrh úprav značení na Žofíně (odp. Masare) 

 

Proběhla diskuze ohledně značení na Žofíně.  

p. Masare zdůraznil, že v praxi je tam stále dost velký provoz, ačkoliv jsou nedaleké garáže 

Národního divadla poloprázdné. Navrhuje udělat na Žofíně pěší zónu s ideou rekreačního 

charakteru.  

p. Czital reagoval na p. Masareho, že jde spíše o zmíněnou ideu nežli o technický název,           

a dodal, že most je součástí parku, nelze tedy příliš spoléhat na dopravní značení, jelikož se již 

nejedná o komunikaci ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. 

p. Syrový doplňuje, že dalším problémem je parkování u budky dozoru a rychlý nájezd na 

most z nábřeží, kde chybí nějaké zklidnění, hrana pro vjíždějící vozidla apod. 

Členové komise se vesměs shodli, že problém se značením na Žofíně je třeba vyřešit. 

ÚKOL 5.1: Navrhuje se prověřit řešení zklidnění na vjezdu z nábřeží na most (např. formou 

montovaných kruhových polštářů či pryžových lichoběžníkových polštářů do doby stavební 

formy realizace). Dále je nutno (již na ostrově) zamezit parkování vozidel (4x) vpravo za 

přístřeškem dozoru, který je v kolizi s provozem chodců směrem k severnímu cípu ostrova 

(např. přemístěním zahrazovacích sloupků podél pásu pro chodce směr budovy Žofín) - odp. 

L. Czital ve spolupráci s K. Syrový, V. Masare zjistí smluvní vztah s provozovatelem. 

 

6. Cesta v parku Klárov (odp. Počarovská) 

 

pí. Počarovská seznámila členy komise s potřebou řešit nezpevněnou (nedokončenou) cestu 

v parku Klárov. Navrhuje zpevnění cesty asfaltovým povrchem. 

p. Bureš připomíná, že problematika cesty se musí projednat s Odborem životního prostředí, 

jelikož je park v jeho kompetenci. 

p. Hendrych si myslí, že asfalt na dozpevnění cesty park znehodnotí. 

pí. Vinklárková navrhuje do parku dát více okrasné zeleně.  

p. Syrový navrhuje, ponechat úvahu nad druhem povrchu na správci parku, doporučuje však 

respektovat ostatní povrchy cest a chodníků v okolí, kterým je a bude primárně kamenná 

mozaika, a to nejen z důvodu mikroklima (asfalt je v létě nejhorší), ale i bezbariérovosti           

a udržitelnosti (nikoliv štěrk). V případě jiného tvaru při rekonstrukci parku lze dlažbu využít 

opětovně, což je u jiného typu povrchu problematické. 

 

 



 

Usnesení č. 5.2 

Komise DOVP doporučuje Radě MČ Praha 1 zjistit proveditelnost a finanční náklady na 

zpevnění cesty v parku Klárov mezi pomníkem (památník padlým vojákům II. světové 

války) a tramvajovou zastávkou. 

 

Proběhlo hlasování: Jeden se zdržel, ostatní přítomní byli PRO. 

 

7. Bezbariérové úpravy zastávek a stanic MHD (odp. Počarovská) 

 

Členové komise byli seznámeni s návrhem bezbariérového zpřístupnění stanice metra 

Staroměstská.  Návrh je řešen variantně: 

Varianta č.1 se samostatným výtahem  

Varianta č.2 s dvojicí (kapacitních) výtahů. 

Komise DOVP nemá dostatek informací, nutná podrobnější rešerše problematiky. 

 

8. Boční kryty přístřešků tramvajových zastávek (opd. Počarovská) 

 

p. Počarovská hovořila o problémových zastávkách na Praze 1. Jde o to, že přístřešky 

s postranní reklamou brání sedícímu člověku ve výhledu na přijíždějící tramvaj. Zpravidla      

se jedná o seniory. Mezi problémové zastávky patří: Malostranská (směr od Malostranského 

náměstí), Národní třída (směr od Národního divadla), Jindřišská (směr od Václavského 

náměstí), Bílá labuť (směr od náměstí Republiky) a Náměstí Republiky (směr od Florence        

a Dlouhé třídy). 

p. Počarovská dodala, že jednání s reklamní firmou JCDecaux je problematické – firma 

nereaguje na dopisy. 

Usnesení č. 5.3 

Komise DOVP žádá Radu MČ Praha 1, o získání informace na MHMP (Ing. Jan Rak), které 

tramvajové zastávky jsou v majetku města (Malostranská, Národní třída, Jindřišská,       

Bílá labuť, Náměstí Republiky, Nerudova) a zajistit odstranění reklamních bannerů, resp. 

celých bočnic, které brání výhledu ve směru příjezdu tramvají. 

 

Proběhlo hlasování: Všichni přítomní byli PRO. 

 

9. Různé 

--- 

 

Jednání DOVP bylo ukončeno v 19:15 hod. 

 

Příští jednání DOVP se bude konat dne 6. 6. 2019 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: 


