Zápis z jednání Komise pro dopravu MČ Praha 8
konané dne 12. dubna 2021
komise se konala online prostřednictvím videokonference
Přítomni: Martin Jedlička, Michal Švarc, Václav Stránský, Michal Novák, Roman Ondrčka
Hosté: Tomáš Slabihoudek, Michal Komenda
Ing.arch. Václav Brejška – MHMP, Ing. Michal Andelek (DPP)
Předsedající: Martin Jedlička
Ověřovatel: Martin Jedlička
Zapisovatel: Irena Kratochvílová, odbor dopravy
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod, přítomno je pět členů komise
Komise pro dopravu 12.4.2021 jednala neformálně, protože nebyla usnášeníschopná.

Body programu:
1. Projekt lanové dráhy Bohnice – Podbaba – postup přípravy
Ing.arch. Václav Brejška představil aktuální stav přípravy projektu lanové dráhy.
Dle jeho sdělení je investorem Dopravní podnik hl. m. Prahy, který bude i provozovatelem.
Zpracovává se EIA. Trasa lanové dráhy bude Praha 6 – Troja – Praha 8, stanice v Praze 8
bude umístěna v křižovatce Lodžská x K Pazderkám. V provozu by měla být v roce 2025.
Diskuse:
Švarc – dotaz na přípravu parkoviště P+R, nutno řešit i parkování zájezdových autobusů.
Praha 8 také nesouhlasí s výstavbou Kauflandu.
Brejška – Kaufland je nezávislý projekt. Kapacita P+R bude známa až po zpracování EIA,
bude důkladně prověřeno, jaký bude dopad na Bohnice. Zájezdové autobusy by neměly v
uvedené lokalitě parkovat.
Novák – obava z nárůstu dopravy v Bohnicích
Brejška – lanová dráha bude jako vnitroměstská linka, jako dočasná stavba k tramvajové trati.
Bude součástí integrované městské dopravy. Počítá se s kapacitou 12.000 osob/den. 2 000
osob za hodinu v jednom směru. 40 osob jedna kabinka, interval 40 – 50 sekund.
Novák – dotaz, zda neovlivní stavbu tramvajové trati
Brejška, Andelek – neovlivní, na IPRu běží studie propojení Troja a Bohnice, na tramvajové
trati se pracuje, v roce 2025 má být lanová dráha, následně bude v budoucnu vybudována
tramvajová trať, lanová dráha pozbyde významu
Slabihoudek - jsme v kontaktu s DPP ohledně přípravy TT z Kobylis na kraj Bohnic

2.

Různé:
Švarc – požádal o aktuální informaci o stavu přípravy rekonstrukce Libeňského mostu
Brejška – běží mezinárodní otevřená soutěž, aby se mohly hlásit i zahraniční firmy, které
mají zkušenosti s rekonstrukcemi mostů. V červnu bude uzavřeno výběrové řízení,
vítězný subjekt bude projektantem i zhotovitelem. Harmonogram bude znám až po
vybrání projektanta.

Termín dalšího jednání dopravní komise je 3.5.2021 od 17:00 hod.
S ohledem na současnou situaci okolo COVID – 19 se jednání bude konat formou online.
Předseda Jedlička ukončil jednání v 18:00 hod.

Podpis předsedajícího:

………………….

Podpis ověřovatele:

………………….

Rozdělovník:

- členové komise – e-mailem
- Bc. Šibravová Alice, OKS – e-mailem

