
Zápis z jednání Komise pro dopravu RMČ Praha 8 
 

konané dne 19. 6. 2017 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Komise jednala podle schváleného programu:  
 
 

1) Rekonstrukce ulic Zenklova, Trojská, Klapkova 
 
Dr. Penc z Dopravního podniku představil plány rekonstrukce tramvajových tratí 
v Zenklově a Klapkově ulici. Dále pohovořil o rekonstrukci Trojské ulice, kde budou 
probíhat jen opravy chodníků a vozovek. 
Členové komise diskutovali jednotlivé úseky a termíny oprav. Diskutované podklady 
budou rozeslány všem členům komise. 

  
2) Pěší a cyklistické propojení ulice U Českých loděnic a Libeňského ostrova 

 
Předseda Vilgus seznámil členy komise se studií Pěší a cyklistické propojení ulice U 
Českých loděnic a Libeňského ostrova. Jedná se o technickou studii, která navrhuje 
propojení obou míst, které v dané oblasti chybí. 

 
3) Informace k ZPS a problematice vraků 

 
Vedoucí odboru dopravy Kašpárek informoval členy komise o aktuálním stavu ZPS, o 
rozšíření, respektovanosti u řidičů a navazujících přestupcích, které nově bude řešit 
ÚMČ Praha 8. 
U problematiky vraků informoval o možném postupu spolupráce s městskou policií na 
odstraňování vraků ze ZPS. 
 

4) Uzavření cyklotrasy A2 v oblasti Hiltonu 
 
Tajemník komise informoval o uzavírce části trasy A2 z důvodu havarijního stavu 
teras za hotelem Hilton a představil náhradní trasu, která bude sloužit cyklistům do 
doby konce oprav. 
 

5) Různé 
 
Členové komise diskutovali možnosti, jak být informováni o developerských 
projektech z hlediska dopravy. Dále se diskutovalo zklidnění dopravní situace 
v Davídkově ulici. Členové komise navrhli na příští jednání komise informace o akci 
Zahloubení Holešoviček a městském okruhu. 
 
Předseda Vilgus vyzval přítomné členy k zasílání podnětů pro jednání komise. 
Podněty a návrhy na jednání komise budou průběžně směřovány na tajemníka komise. 
Pravidelně zvát na jednání zástupce městské policie. 
 
Příští jednání komise proběhne v září od 16.30. Datum a místo bude ještě upřesněno. 

 
Zapsal: Mgr. Martin Moulis 
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