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Zápis č. 6 z jednání 

komise dopravy a veřejného prostoru - DOVP RMČ P1, 

konaného dne 6. 6. 2019 

 

Zahájení jednání: 16:00 hod. 

Přítomni: Martin Kotas, Květoslav Syrový, Anna Vinklárková, Jiří Kučera, Vít Masare,            

Petr Kučera, Amália Počarovská, Jakub Hendrych, Pavel Řeháček, Richard Bureš 

 

Hosté za ÚMČ P1: Ludvík Czital, Petr Kučera, Pavel Čižinský 

 

Hosté: Tomáš Vích, Filip Lachmann 

Nepřítomni: Michal Štěpán, Marek Bělor, David Skála 

Zapsal: Václav Pasáček a Květoslav Syrový 

 

PROGRAM: 

1. Prezence a schválení zápisu DOVP 5/2019 

2. a) Návrh termínů jednání na II. pol. 2019 (vždy první čtvrtek v měsíci) 

    05.09. od 16:00 hod. 

    03.10. od 16:00 hod. 

    07.11. od 16:00 hod. 

    05.12. od 16:00 hod. 

b) Návrh termínů mimořádného jednání komise DOVP 

    13.06.2019 

    20.06.2019 

3. Kontrola plnění úkolů 

4. Garáže – Václavské náměstí 

5. Garáže – Malostranské náměstí 

6. Městská policie Praha 1 

7. Parkovací kotouče 

8. Různé 

Ověřovatel: Květoslav Syrový 
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1. a) Prezence – komise usnášeníschopná 

 

Předseda komise přivítal členy na 6. jednání komise. 

Seznámil přítomné s programem jednání DOVP. Navržený program byl schválen. 

 

BYLO PŘIJATO 

HLASOVÁNÍ:   PRO: 10   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0  

 

 

b) Schválení zápisu DOVP č. 5/2019 

 

Všichni přítomní hlasovali pro schválení zápisu z minulého jednání. 

 

BYLO PŘIJATO 

HLASOVÁNÍ:   PRO: 10   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0    

 

 

 

2. a) Návrh termínů jednání na II. pol. 2019 (vždy první čtvrtek v měsíci) 

     

Členové DOVP projednali návrh termínů a domluvili se, že jednání, které se mělo konat dne 

05.12., přesunou o týden dříve na 28.11. z důvodu předpokládané neúčasti. Ostatní navržené 

termíny zůstaly beze změny. Poté členové schválili harmonogram jednání DOVP                    

na II. pololetí 2019 s úpravou. 

 

Harmonogram jednotlivých jednání na II. pololetí 2019 

05.09. od 16:00 hod. 

03.10. od 16:00 hod. 

07.11. od 16:00 hod. 

05.12. od 16:00 hod.   ZMĚNA » 28.11. od 16:00 hod. (čtvrtek) 

 

Jednání DOVP se budou konat vždy ve čtvrtek v zasedací místnosti v pasáži budovy          

ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 

O případných změnách bude tajemník informovat e-mailem. 

 

BYLO PŘIJATO 

HLASOVÁNÍ:   PRO: 10   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0    
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b) Návrh termínů mimořádného jednání komise DOVP 

 

Členové komise si stanovili termín mimořádného jednání DOVP na 25.06.2019 (úterý)           

od 16:00 hod. Tajemník bude zavčasu informovat e-mailem (formou pozvánky), kde se bude 

mimořádné jednání DOVP konat. Poté proběhlo hlasování.  

 

BYLO PŘIJATO 

HLASOVÁNÍ:   PRO: 9   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1    

 

Po hlasování pí. Počarovská dodala, že dne 19.06.2019 od 14:00 hod. je KOOS, která je 

speciálně věnovaná tržnímu řádu. p. Czital ještě dodal, že termín pro připomínkování MČ 

Praha 1 k tržnímu řádu je do 29.06.2019. 

 

ÚKOL 6.1: Předseda komise (p. Kotas) je pověřen požádat předsedkyni KOOS pí. Valerii 

Clare Talackovou o přizvání komise DOVP k jednání komise KOOS dne 19.06.2019 od 14:00 

hod. a zároveň žádá o umožnění vzájemného přístupu do úložiště dat KOOS/DOVP 

(extranet.cz). 

 

BYLO PŘIJATO 

HLASOVÁNÍ:   PRO: 10   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0   

 

 

 

3. Kontrola plnění úkolů z předchozích DOVP: 

Úkol č. Znění úkolu odpovědná osoba Termín plnění stav 

4.3 Jednání s MD a MHMP ohledně pěších zón  

a možné změny DZ 

Czital, Syrový 25.06.2019 z části 

splněno,  

 

úkol trvá 

4.4 Memorandum k provozu jízdních kol v centru Bělor 25.06.2019 trvá 

4.5 Úpravy nám. Jana Palacha Kotas 05.09.2019 trvá 

4.6 Vypracovat zadání na zpracování nové koncepce schvalování 

předzahrádek 

Skála 05.09.2019 trvá 

4.7 Tržní řád Petr Kučera 29.06.2019 z části 

splněno, 

 

úkol trvá 

5.1 Návrh úprav značení na Žofíně Czital, Syrový 25.06.2019 z části 

splněno,  

 

úkol trvá 

5.2 proveditelnost a finanční náklady na zpevnění cesty v parku 

Klárov 

RMČ 25.06.2019 trvá 

5.3 zajistit odstranění reklamních bannerů, resp. celých bočnic, 

které brání výhledu ve směru příjezdu tramvají 

RMČ 25.06.2019 trvá 

 

Vzhledem k upřednostnění ostatních bodů, úkoly nebyly zcela zkontrolovány.                   

Budou tedy řešeny na dalším zasedání komise DOVP. 
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4. Garáže – Václavské náměstí 

 

p. Syrový hovořil o projektu Savarin (Rekonstrukce části vnitrobloku č.p. 852, 835, 837, 896, 

900, 1480, Praha 1-Nové Město).  

 
Projekt Savarin byl dle PD z roku 2009/2010 dopravně obsluhován rampami z Václavského 

náměstí. Míst bylo vyhrazeno 453 v podzemí a 14 na povrchu. Tento projekt prošel řízením 

EIA a byl schválen. 

 

V roce 2016 došlo ke změnám projektu a jednou z nich byla úprava počtu parkovacích stání 

(170 pro účely MČ + 100 pro účely objektu). Obsluha zůstala rampami z Václavského 

náměstí. Stanovisko OOP bylo v tomto „verifikováno“ souhlasně. Opět nebyl vliv na životní 

prostředí nijak zásadně negativní. 

 
Požadovaných 170 míst vzniklo za účelem přesunutí všech parkovacích stání z dolní částí 

Václavského náměstí + z celé ul. Panská a z části ul. Jindřišská do podzemí objektu. Těchto 

míst bylo v uvedené oblasti vyčísleno přesně na 156, jednalo se však o rok 2009. Nyní v roce 

2019 je ve stejné oblasti pouze 73 míst + 10 vyhrazených. Mezitím byla redukována stání 

v ul. Panská (přibyly zde jiné podz. garáže) a ubyla všechna místa v dolní částí Václavského 

náměstí. Původní projekt indukoval dle projektu 1350 jízd směrem do objektu za 24 hod.          

a 1350 výjezdů, celkem tedy 2700 pohybů motorových vozidel a to prostřednictvím ramp 

v dolní části Václavského náměstí. Počtem 40-80 dodávek denně měl být objekt zásobován,     

a to zadem z ul. Panská - V Cípu. Vývojem let a postupně se měnícími požadavky na využití 

území zejména z řad rezidentů a podnikatelů směřuje MČ Praha 1 jednak k opatřením 

zajišťujícím zklidnění provozu a jednak k redukci nadbytečné individuální automobilové 

dopravy (zejména za účelem snížení negativních vlivů z nadměrné cílové automobilové 

dopravy). V oblasti s jednou z nejlepších dopravní dostupností prostřednictvím MHD (která je 

dále ještě posilována velmi reálným návratem povrchové kolejové MHD na Václavské nám.) 

je taková nabídka komfortu dostupnosti osobní automobilem považována za nadbytečnou. 

Nová parkovací stání automobilovou dopravu logicky indukují. Místa v ul. Jindřišská a Panská 

budou ponechána cca v současném stavu, a tak MČ Praha 1 nebude požadovat žádné náhrady. 

Navýšení o 2700 pohybů za 24 hod. oproti stavu je významné a obdobné hodnoty dosahují 

dnešní celodenní intenzity v ul. Panská. Situace se postupně mění i v ul. Jindřišská nejen na 

Václavském náměstí, na které byl přerušen vjezd právě z ul. Jindřišská, kde snížením provozu 

ubylo nejen vozidel na tomto důležitém náměstí, ale též se v tomto místě zásadním způsobem 

zlepšil provoz tramvají. Připravují se další obdobné úpravy. 

 

V objektu Savarin nechť je nadále zajištěn pouze nezbytný počet parkovacích stání vč. rezervy 

(z požadovaných 100 je dle podlahových ploch nezbytných cca 79, tj. 21 míst je rezerva pro 

návštěvy či další účely). Dle předběžných jednání s odborem dopravy MČ Praha 1 je obsluha   

z ul. Jindřišská - Panská - V Cípu za určitých (reálných a splnitelných) podmínek možná. Jižní 

úsek ul. Panská může být zobousměrněn s drobnou úpravou parkování, v křižovatce s ul. 

V Cípu budou zajištěny možnosti pro vzájemné vyhýbání z důvodu zajištění provozu                

v krátkém obousměrném jednopruhovém úseku podél rampy do přilehlého hotelu v ul. V Cípu. 

Intenzity automobilové dopravy zde dle měření dosahují v současnosti řádu jednotek za 

hodinu. Objekt Savarin se 100 místy v podzemí bude indukovat v nejhorším možném případě 
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200 až 250 jízd za den v jednom směru, tj. cca 20-25 za hodinu. Dopravní odlehčení ul. Panská 

je dále možné nejen zobousměrněním části ul. V Cípu, ale též změnou směru paralelní              

ul. Nekázanka, která může Panské odlehčit. Vlastní garáže mohou být napojeny dvojicí výtahů 

z ul. V Cípu, což je technicky proveditelné. 

 

Dle předběžných jednání s odborem dopravy MČ Praha 1 je obsluha z ul. Jindřišská, Panská, 

V Cípu za určitých (reálných a splnitelných) podmínek možná. 

 

Podmínky EIA: Zákon o posuzování vlivů umožňuje příslušnému úřadu, aby současně 

s verifikací zrušil některou z podmínek, která „je v důsledku jiných změn záměru 

neproveditelná či nepotřebná“, pak úřad může podmínku zrušit (v tomto případě ve věci počtu 

parkovacích stání   a připojení objektu). V případě doložení průkazu, že změna záměru, resp. 

zrušení podmínky nezpůsobí negativní vlivy na životní prostředí v dotčeném území, je změna 

možná, aniž by musel probíhat celý proces EIA. 

Následovala debata a upřesnění dat a hodnot v předloženém podkladu. 

 

Usnesení č. 6.1 

Komise DOVP doporučuje RMČ Praha 1: 

•  Zrušit příslušná usnesení ZMČ P1 a RMČ P1 ve věci požadavku na zřízení ramp                  

a zajištění 170 parkovacích míst pro účely MČ v objektu Savarin "Rekonstrukce části 

vnitrobloku č.p. 852, 835, 837, 896, 900, 1480, Praha 1-Nové Město". 

•  Vydat nové usnesení bez požadavku zajištění parkovacích stání v objektu Savarin             

(tj. 0 míst). 

•  Požadovat v usnesení změnu dopravní obsluhy vnitrobloku nikoliv z Václavského 

náměstí, ale z ul. Panská a V Cípu. 

•  Pověřit p. radního Skálu a odbor dopravy MČ P1, aby došlo k odpovídajícímu 

zajištění spolupráce MČ P1 a MHMP a investora ve věci nového dopravního napojení 

objektu. 

•   Vyzvat RHMP k revokaci usnesení č. 1260 ze dne 14.08.2012 a k dalším souvisejícím 

krokům za účelem realizace záměru dle předchozích bodů. 

 

BYLO PŘIJATO 

HLASOVÁNÍ:   PRO: 8   PROTI: 1   ZDRŽEL SE: 1    

 

 

 

5. Garáže – Malostranské náměstí 

 

Proběhla diskuze ohledně plánované revitalizace Malostranského náměstí. 

 

p. Kotas na úvod zdůraznil, že s revitalizací, tak jak je ve výsledné podobě oficiálně 

prezentována, nesouhlasí, a to jak z důvodu průběhu soutěže a participace, tak proto, že se 

východní část konzervuje do stavu, který do značné míry ustupuje současnému provozu. Podle 

plánů má na náměstí vzniknout ucelený multifunkční veřejný prostor vhodný pro pořádání trhů 

či menších společenských akcí. Nechť jsou na náměstí realizovány jen krátko a střednědobé 

intervence a s trvalými úpravami, ať se počká na širší debatu. 
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p. Syrový doplňuje, že návrh konzervuje stav, který respektuje souč. dopravní využití, a to se 

má výhledově změnit (zklidnění centra). Nápad s garážemi je dosud jen virtuální záměr, který 

přinese spíše problémy a další otázky a finanční náklady. Takový nápad zkomplikuje                

a znehodnotí území Malé Strany a vzhledem k využívání jiných obdobných podzemních garáží 

je na místě v případě realizace i obava ze špatného hospodaření s veřejným prostorem               

i městskými investicemi.  

 

Členové komise se v podstatě shodli, že o podzemní garáže nestojí. Kromě toho jsou nynější 

garáže v podzemí v Praze 1 vytíženy minimálně, takže je jejich opodstatnění minimální.       

Pan Czital potvrzuje, že na povrchu je to dále i o vhodném hospodaření                                           

se současnými parkovacími místy. Zajímavé jsou vlastní zakladače, které nejsou tak 

prostorově a provozně náročné a mohou se odehrávat rozptýleně na více místech, jako součást 

vnitrobloků apod. 

 

 

Usnesení č. 6.2 

Komise DOVP považuje jakékoliv podzemní garáže pod Malostranské náměstí za nevhodné 

a neadekvátní řešení pro takového území.  

 

NEPŘIJATO 

HLASOVÁNÍ:   PRO: 5   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 3     (pouze 8 přítomných) 

 

 

Usnesení č. 6.3 

Komise DOVP nepovažuje za prioritu pokračovat v projektu předkládané podoby bez 

zapojení požadavků MČ P1 a doporučujeme RMČ P1, aby realizovala přednostně 

krátkodobé intervence v podobě vložení vodního prvku a mobiliáře, zajištění více stínu    

např. prostřednictvím stromů a srovnání povrchu mezi původním parkovištěm a současnou 

zastávkou MHD do jedné úrovně s dořešením odvodnění. 

 

BYLO PŘIJATO 

HLASOVÁNÍ:   PRO: 7   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1     (pouze 8 přítomných) 

 

 

 

6. Městská policie Praha 1 

 

Z důvodu nepřítomnosti ředitele OŘ MP Praha 1 Bc. Miroslava Stejskala byl bod odložen     

na příští jednání DOVP. 

 

 

 

7. Parkovací kotouče 

 

K tomuto bodu hovořil host p. Filip Lachmann. Zabýval se nad otázkou: Co dělat se 

zneužíváním míst vyhrazených pro zásobování. Dle p. Lachmanna spočívá problém 

v nedostatečném postihování řidičů, kteří zneužívají místa pro zásobování, kde jim je 

povoleno stát se svým vozidlem nejdéle po dobu 15 minut. Navrhuje nahradit značky         
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„Zákaz zastavení‟ (č. B 28) s doplňkovou tabulkou č. E 13 „Mimo zásobování max. 15 minut‟ 

značkami „Parkoviště s parkovacím kotoučem‟ (č. IP 13b) s příslušnou dodatkovou tabulkou. 

p. Lachmann k tomu ještě dodal, že značka IP 13b je podle vyjádření Ministerstva dopravy ČR 

efektivně vymahatelná, neměl by tedy být problém v jejím využívání. 

 

p. Počarovská pro ujasnění doplnila: Komise DOVP nemá vyjádření Ministerstva dopravy ČR, 

zda je možné dát pod značky „Zákaz zastavení‟ doplňkové tabulky s parkovacím kotoučem. 

 

p. Lachmann uvedl: Pokud by mělo k výměně dopravních značek dojít, bylo by vhodné udělat 

to v rámci jedné plošné akce, aby nevznikl zbytečný zmatek a dvojí typ značení míst se 

stejným účelem. MČ Praha 1 může zároveň přijít s osvětou a například nabízet v prvních 

měsících zdarma papírové kotouče s vlastním logem. 

 

Usnesení č. 6.4 

Komise DOVP pověřuje p. radního Skálu ve spolupráci s p. Czitalem a RMČ Praha 1, aby 

připravila pilotní projekt zásobovacích stání. 

 

BYLO PŘIJATO 
HLASOVÁNÍ:   PRO: 10   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

 

 

Usnesení č. 6.5 

Komise DOVP vnímá problém se zneužíváním zásobovacích stání a žádá RMČ Praha 1 

prostřednictvím p. radního Skály toto téma řešit, tj. zajistit rešerši možností a řešení                 

ve spolupráci s MČ Praha 1, MHMP a MD ČR. 

 

BYLO PŘIJATO 

HLASOVÁNÍ:   PRO: 10   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

 

 

8. Různé 

 

 

„Brána Prahy‟ 

 

O slovo se přihlásil host p. Tomáš Vích. Shrnul schválená usnesení komise pro územní rozvoj 

RMČ Praha 1 k bodu 3. programu jednání „Brána Prahy‟ ze dne 28.02.2019. Vzhledem 

k tomu, že komise DOVP už nebyla usnášeníschopná, byl tento bod přesunut na příště. 

 

Jednání DOVP bylo ukončeno v 19:30 hod. 

 

Příští jednání DOVP se bude konat dne 05.09.2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti              

v pasáži budovy ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.  

Mimořádné jednání proběhne dne 25.06.2019 (úterý) od 16:00 hod. tamtéž. 

 

Ověřovatel: Květoslav Syrový    Předseda: Martin Kotas 

Datum ověření: 


