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Z á p i s  z  j e d n á n í  

Projekt: Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 – 2026 (dále 

jen SPUR) 

Věc:  Jednání členů pracovní skupiny (PS) Technická infrastruktura, doprava, životní 

prostředí k SPUR se zpracovatelem (PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

dále PROCES) 

Místo konání:       Úřad městské části Praha 8 

Datum a čas: 13. 4. 2016 (13:00–15:00)  

Body jednání: 

1. Finalizace návrhu projektů a jejich prioritizaci 

Zástupci zpracovatelské společnosti PROCES představili současnou podobu opatření a projektových 

záměrů, ke kterým byly v předchozím období pracovními skupinami doplňovány popisy. 

Proběhla diskuze nad jednotlivými projektovými záměry/aktivitami. Následně byly jednotlivé záměry 

doporučeny pracovní skupinou k zařazení do: 

a) Akčního plánu (AP) – projekty/aktivity, které by měly být realizovány (nebo jejich realizace by měla být 

zahájena) v období 2017 – 2018; 

b) Zásobníku projektů (ZP) - projekty/aktivity, které nejsou prioritní nebo na jejich realizaci nebudou 

v následujících 2 letech finanční prostředky, avšak v případě změny podmínek (např. nalezení 

finančních zdrojů, získání dotace) je lze přeřadit do Akčního plánu na další dvouleté období.  

Přehled všech projektových záměrů vč. jejich popisů a doporučení k zařazení do Akčního plánu nebo Zásobníku 

projektů je uveden v Příloze 1. Členové pracovní skupiny byli požádání o poslední doplnění projektových 

záměrů a jejich popisů, které spolu s případnými dalšími podněty ke všem dosavadním výstupům mohou 

zasílat nejpozději do 25. 4. 2016 na e-mail: pavel.rousar@praha8.cz a v kopii na radek.fujak@rozvoj-obce.cz. 

2. Závěr 

Vzhledem k poslednímu setkání pracovní skupiny poděkovat zástupce Odboru územního rozvoje  

RNDr. P. Roušar všem jejím členům za jejich aktivní účast při zpracování strategického plánu. 

Další práce na finalizaci strategického plánu bude probíhat v součinnost mezi Týmem pro tvorbu strategie a 

PROCESEM. 

3. Harmonogram úkolů 

Co? Kdo? Do kdy? 

Finální podněty ke všem výstupům a doplnění 
projektových záměrů a jejich popisů 

Členové PS 25. 4. 2016 

 

Zápis zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 

Dne: 18. 4. 2016 

mailto:pavel.rousar@praha8.cz
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Příloha 1: Databáze projektů – oblast: Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí 

č. O Opatření (O) Název projektu Poznámka Popis projektu 

B0.1 
Podpora koncepčních a systémových řešení mobility v 
MČ v souladu se strategickými dokumenty HMP. 

1) Poptávka MHMP po zvýšené celoplošné 
propagaci a argumentaci významu 
staveb celoměstského nebo i nadměstského 
významu 

AP 

Zvýšení šancí na realizovatelnost a hladší průběh 
projednávání projektů. Podpora vzniku, stmelení a 
aktivitě skupin obyvatel kontrujících proti (veskrze) 
individuálnímu komfortu a ziskům jednotlivců i menších 
skupin obyvatel na úkor celku. 

B0.1 
Podpora koncepčních a systémových řešení mobility v 
MČ v souladu se strategickými dokumenty HMP. 

2) Poptávka MHMP po zvýšené celoplošné 
propagaci a argumentaci potřeby zachování 
přiměřené hladiny propustnosti nosné 
dopravní infrastruktury 

AP 

Vyvarování se nežádoucích aplikací zklidňujících a 
regulačních prvků na nosné dopravní infrastruktuře 
(zejména na místních komunikacích I. třídy). Vazby na 
plošnou dostupnost území celého města, spolehlivost 
provozu hromadné dopravy osob, dojezdové časy IZS, 
apod.  

B0.1 
Podpora koncepčních a systémových řešení mobility v 
MČ v souladu se strategickými dokumenty HMP. 

3) Poptávka MHMP po zvýšené celoplošné 
propagaci a osvětě v oblasti účelů nástrojů 
územního plánování a řízení územního rozvoje 

AP 
Omezení nátlaku od skupin jednotlivců neznalých nebo 
účelově nerespektujících územní plán hlavního města 
Prahy při projednávání důležitých staveb 

B0.1 
Podpora koncepčních a systémových řešení mobility v 
MČ v souladu se strategickými dokumenty HMP. 

4) Subprocesní argumentace a postupování 
propagace a osvěty samotnou MČ 

AP 
Zvýšení možností účinnosti propagace i spektra 
obyvatel, na základě propagace staveb MHMP, příp. i 
organizovaná zpětná vazba již do přípravy staveb. 

B0.1 
Podpora koncepčních a systémových řešení mobility v 
MČ v souladu se strategickými dokumenty HMP. 

5) Aktivní majetková politika města AP 
Vyhledávání, sledování, výkupy a případné vypořádání 
pozemků potřebných pro plánované stavby (jak silnice, 
tak i P+R, terminály, rekreační stezky, atd.) 

B0.1 
Podpora koncepčních a systémových řešení mobility v 
MČ v souladu se strategickými dokumenty HMP. 

6) Propagace a osvěta v oblasti přiměřeného 
rozvoje cyklistické dopravy 

AP 

Vyjádření podpory cyklistice, nikoliv však v neomezené 
míře. Cyklistická doprava je, a v pražských podmínkách 
lze předpokládat, že i vždy bude jen menším podílníkem 
na dopravních výkonech. Některé druhy dopravy 
dokonce nedokáže zastoupit a nelze ji proto městské 
prostředí zcela obětovat a eskalovat tak společenské 
napětí mezi různými uživateli města. Upřednostňovat 
bezpečné a ohleduplné sdílení městského prostoru 
(velmi vzácného). 

B0.1 
Podpora koncepčních a systémových řešení mobility v 
MČ v souladu se strategickými dokumenty HMP. 

7) Poptávka MHMP po propagaci a osvětě v 
oblasti udržitelného rozvoje staveb 

AP 

Osvěta v oblasti hodnot staveb (např. mosty, MÚK, 
apod.), které ještě nedosahují horizontu své životnosti a 
potřeby jejich zohledňování při navrhování jejich 
demolice a náhrady jiným řešením. Nelze však předem 
vyloučit, že nová řešení mohou být s celkovém úhrnu pro 
společnost přínosů efektivnější, rychlejší, bezpečnější, 
spolehlivější, trvalejší a tedy i výhodnější. 
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č. O Opatření (O) Název projektu Poznámka Popis projektu 

B0.1 
Podpora koncepčních a systémových řešení mobility v 
MČ v souladu se strategickými dokumenty HMP. 

8) Poptávka MHMP po aktivní propagaci a osvětě 
v oblasti udržitelné mobility, ale i vzájemné 
tolerance, ohleduplnosti a lidské slušnosti 
mezi účastníky provozu 

 
 

AP 

Osvěta v oblasti udržitelné mobility, nárocích a dopadů 
provozu různých dopravních prostředků, potřeby 
ohleduplného sdílení vzácného veřejného prostoru a 
celkové působení na veřejnost s cílem na dobrovolnou 
redukci zbytných cest automobily. Působení v oblasti 
podpory a vštípení vzájemné tolerance, ohleduplnosti a 
lidské slušnosti mezi jednotlivými účastníky provozu (vč. 
pěších, chodců, cyklistů, inline bruslařů, segway, rodičů 
s dětmi nebo kočárky, hendikepovaní, apod.) s cílem 
zvýšení bezpečnosti provozu, potlačení vzájemné 
nevraživosti a efektivní sdílení prostoru. 
Zapojení do akcí typu Do práce na kole či Cyklozvonění. 
Aktivně připomínat, že propagace udržitelné mobility, ale 
neznamená jen propagaci cyklistiky. Aktivně působit na 
veřejnost v oblastech redukce zbytných jízd 
automobilovou dopravou (podpora všech alternativ, 
především veřejné hromadné dopravy). 

B0.1 
Podpora koncepčních a systémových řešení mobility v 
MČ v souladu se strategickými dokumenty HMP. 

9) Sestavení udržitelného konceptu podpory 
sdílení dopravních prostředků 

ZP 

Poptávka po MHMP na sestavení dlouhodobě 
udržitelného jednotného konceptu podpory sdílených 
dopravních prostředků (např. vyhrazení parkovacích 
míst na sídlištích a v ZPS pro dokládaným způsobem 
sdílená vozidla) 

B0.1 
Podpora koncepčních a systémových řešení mobility v 
MČ v souladu se strategickými dokumenty HMP. 

10) Osvěta v oblasti dopravy v klidu AP 

Otázky povinnosti města a MČ zajistit pro všechny 
obyvatele parkovací místa z veřejného rozpočtu a ve 
veřejném prostoru, udržitelnost a dopady takového 
přístupu, poškozování veřejných pozemků a omezování 
průjezdnosti pro IZS neoprávněným parkováním a 
ohrožení bezpečnosti účastníků provozu parkováním v 
rozhledových polích, reálné potřeby vlastnictví vozidla. 

B0.1 
Podpora koncepčních a systémových řešení mobility v 
MČ v souladu se strategickými dokumenty HMP. 

11) Poptávka MHMP po propagaci a osvětě v 
oblasti pravidel silničního provozu 

AP 

Osvěta u méně zažitých pravidel silničního provozu - 
cyklistický přejezd a místo pro přecházení (přednost), 
doplňková zelená šipka (přednost), přecházení na 
signalizovaném přechodu (zelená pro vstup do vozovky, 
nikoliv pro její překonání), zdůraznění přednosti chodců 
na křižovatkách v době vypnuté SSZ, tramvajové 
zastávky v jízdním pruhu (event. zastávky vídeňského 
typu), řízení provozu v jízdních pruzích světelnými 
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č. O Opatření (O) Název projektu Poznámka Popis projektu 

signály, nestandardní stavy silničních tunelů, okružní 
křižovatky bez vyznačené přednosti v jízdě, apod. 

B0.1 
Podpora koncepčních a systémových řešení mobility v 
MČ v souladu se strategickými dokumenty HMP. 

12) Zajištění součinnosti odboru dopravy se 
správci komunikací a příp. i Úseku dopravního 
inženýrství TSK při návrzích a projektování 
dopravních opatření a přihlédnutí k jejich 
doporučení zejména v případech místních 
komunikací II. třídy (s provozem MHD) 

AP 

Eliminace systémově nevhodných řešení, viz. např. 
křižovatka Ďáblická x Bešťákova. Správci komunikací 
vycházejí z jejich lokální kompetence a bohatých 
zkušeností se správou různých řešení na obdobných 
typech místních komunikacích, jejich dopady tak mohou 
ze zkušeností dobře předjímat a tedy i v předstihu 
omezit možné negativní dopady především na MHD. 

B1.1 
Rozvoj dopravní obslužnosti celého území MČ veřejnou 
hromadnou dopravu. 

13) Intenzivní spolupráce a participace s HMP v 
oblasti dopravní obslužnosti a podpora 
veřejné hromadné dopravy 

AP Optimalizace jízdních řádů MHD u navazujících linek 

B1.1 
Rozvoj dopravní obslužnosti celého území MČ veřejnou 
hromadnou dopravu. 

14) Výstavba bezbariérových a nových zastávek AP 

V rámci komplexních rekonstrukcí uličních prostor a 
infrastruktury MHD (tramvajové tratě) aktivně 
spolupracovat při přípravě a realizaci bezbariérových 
úprav zastávek a výstavbě nových zastávek (ve 
spolupráci s IPR a DPP) v souladu s koncepčními 
dokumenty HMP pro oblast veřejného prostoru a 
zastávek. 

B1.1 
Rozvoj dopravní obslužnosti celého území MČ veřejnou 
hromadnou dopravu. 

15) Zhodnocení potřebnosti speciálních 
nízkokapacitních linek MHD vč. možností 
financování provozu z rozpočtu MČ 

ZP 

Prověření možnosti zavedení adekvátní doplňkové 
obsluhy do vzdálenějších lokalit městské části včetně 
zhodnocení ekonomických nákladů (krátká linka s delším 
intervalem je zpravidla méně atraktivní pro cestující -> 
nižší využití).  

B1.2 
Podpora rozšiřování a většího využívání systému Park 
and Ride (P+R)/ Bike and Ride (B+R). 

16) Podpora systematického rozvoje systému P+R 
na území MČ 

AP (v 
rámci ITI) 

Na území MČ dlouhodobě sledovaná pouze lokalita 
Ládví, lze však doporučit i prověření lokalit Bulovka 
(souvislost se sledovaným zahloubením ulic V 
Holešovičkách a Zenklova), Čimice (souvislost se 
severní částí Pražského okruhu), Bohnice-Čimická 
(souvislost s tramvajovou tratí a sev. částí PO) a 
Palmovka (protnutí metra B s trasou Městského okruhu, 
ochrana Karlína). Procesní podpora případným 
připravovaným záměrům (ve všech fázích stavebního 
řízení). Zajištění dodržení požadovaných minimálních 
počtů stání systému P+R (dle IPR Praha) ve stavebních 
řízeních na stavby soukromých investorů. 

B1.2 Podpora rozšiřování a většího využívání systému Park 17) Podpora rozvoje systému P+R i mimo území AP Při hranici MČ sledované zejména lokality Troja a 
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č. O Opatření (O) Název projektu Poznámka Popis projektu 

and Ride (P+R)/ Bike and Ride (B+R). MČ Střížkov. Jednoznačná podpora těmto i případným 
budoucím záměrům. 

B1.2 
Podpora rozšiřování a většího využívání systému Park 
and Ride (P+R)/ Bike and Ride (B+R). 

18) Zkvalitnění služeb na stávajících B+R 
parkovištích 

AP 
Výměna nízkých stojanů na kola za vysoké, příp. 
zastřešení. 

B1.2 
Podpora rozšiřování a většího využívání systému Park 
and Ride (P+R)/ Bike and Ride (B+R). 

19) Vytvoření akčního plánu a realizace opatření z 
generelu bezmotorové dopravy  

AP 
Realizace aktivit vycházejících z generelu bezmotorové 
dopravy a provázání s rozpočtem MČ 

B1.2 
Podpora rozšiřování a většího využívání systému Park 
and Ride (P+R)/ Bike and Ride (B+R). 

20) Intenzivní spolupráce a participace s HMP v 
oblasti bezmotorové dopravy a podpora 
bezmotorové dopravy 

AP Zjištění a realizace návaznosti na trasy sousedních MČ 

B1.3 
Podpora rozvoje kolejových systémů a návazné 
infrastruktury. 

21) Intenzivní spolupráce a participace s HMP v 
oblasti rozvoje kolejových systémů 

AP 

Aktivní podpora kolejových systémů na příslušných 
jednáních v rámci HMP vč. aktivní participace na 
informační a osvětové kampani pro veřejnost. Aktivní 
ochrana koridoru MČ v rámci územního řízení na ostatní 
stavby. 

B1.3 
Podpora rozvoje kolejových systémů a návazné 
infrastruktury. 

22) Zřízení tramvajové tratě do Bohnic AP 

Zpracování studie proveditelnosti. Vyřešení překážek 
stavby, jasné vymezení priorit veřejného zájmu pro další 
postup, možnosti náhradní výsadby, akcentování 
základních přínosů tramvajové dopravy (kapacitnější a 
kulturnější spojení, nové přímé vazby, v současnosti 
nové technologie - tišší provoz, nízkopodlažnost, 
zatravnění atd.) 

B1.3 
Podpora rozvoje kolejových systémů a návazné 
infrastruktury. 

23) Propojení tramvajové sítě z Bohnic na Prahu 6 ZP 

Řešení trasování a provázání s dotčeným územím 
(nalezení vhodného řešení pro obsluhu ZOO), zvážení 
alternativního řešení provazby MHD autobusy přes 
severní část Pražského okruhu 

B1.3 
Podpora rozvoje kolejových systémů a návazné 
infrastruktury. 

24) Podpora prodloužení tramvajových tratí ke 
stopě Pražského okruhu a dále do 
Středočeského kraje (mj. založení možností 
pro řešení včasného záchytu vozidel na P+R) 

AP 
Koncepční jednání s IPR Praha a ROPID o možnostech 
prodloužení tramvajových tratí z Vozovny Kobylisy a 
Sídliště Ďáblice, případné změny územního plánu. 

B1.3 
Podpora rozvoje kolejových systémů a návazné 
infrastruktury. 

25) Podpora zřízení železničních zastávek – např. 
Karlín, U Kříže 

AP 

Aktivní podpora a prověření možností zřízení 
železničních zastávek na území MČ - např. Karlín, U 
Kříže na příslušných jednáních (IPR Praha, SŽDC 
apod.) 

B1.4 Zlepšování přestupních vazeb. 
26) Spolupráce na koncepčním řešení území 

Palmovky 
AP 

Analýza pěších tras, participace na vhodném řešení 
území Palmovky z hlediska pěších vazeb, přestupních 
možností, preference veřejné dopravy a cyklo dopravy. 
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č. O Opatření (O) Název projektu Poznámka Popis projektu 

B1.4 Zlepšování přestupních vazeb. 
27) Zlepšení přestupních vazeb v oblasti Vozovny 

Kobylisy 
AP 

Konečné vyřešení problematického dopravního uzlu 
(úrovňové křižovatky, rezerva pro prodloužení 
tramvajové tratě, plnohodnotné odstavy autobusů MHD, 
kratší a bezpečnější přestupní vazby) 

B1.4 Zlepšování přestupních vazeb. 
28) Snížení zatížení oblasti Ládví autobusovou 

dopravou 
AP 

Aktivní spolupráce a podpora při možnostech 
systémového řešení odlehčení oblasti Ládví od 
automobilové i autobusové dopravy (podpora 
elektromobility, podpora prodloužení tramvajové tratě ze 
Sídliště Ďáblice dále do Středočeského kraje, výstavba 
kapacit P+R apod.). Participace na hledání alternativních 
řešení v krátkodobém a střednědobém horizontu. 

B2.1 
Koncepční řešení bezbariérovosti a rozšíření 
bezbariérových prvků v MČ. 

29) Součinnost MČ s IPR při mapování potřeb 
bezbariérovosti na území MČ 

AP 

Např. průzkum mezi dotčenými skupinami (vozíčkáři, lidé 
s kočárky či senioři), které by upozornily na místa, kde 
vidí překážky. Poskytnutí nasbíraných dat pro IPR Praha 
v zájmu nalezení komplexního a systémového řešení v 
rámci HMP. 

B2.1 
Koncepční řešení bezbariérovosti a rozšíření 
bezbariérových prvků v MČ. 

30) Realizace bezbariérových opatření vzešlých z 
mapování potřeb a zajistit jejich návaznost 

ZP/AP 
Stanovení koncepce, zajištění financování, způsob 
projednání, výběrové řízení, realizace 

B2.2 
Rozvoj nemotorové dopravy vč. související infrastruktury 
a systematické řešení. 

31) Řešení objízdných tras pro mimořádné situace AP 
Příprava a zachování objízdných tras pro mimořádné 
události na páteřové dopravní síti (zastupitelnost 
komunikací). 

B2.3 
Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ vč. 
majetkoprávního řešení. 

32) Realizace cykloobousměrek ve vybraných 
ulicích MČ (např. nosné cyklistické trasy) 

AP 
Vytipovávání ulic vhodných pro zřízení cykloobousměrek 
(třeba vždy posuzovat individuálně, roli hraje více 
okolností) 

B2.3 
Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ vč. 
majetkoprávního řešení. 

33) Celkové řešení dopravní situace na Palmovce - 
zprůjezdnění ulice Na Žertvách směrem na 
Libeňský most po jeho opravě  

AP 
Výběr vhodné varianty řešení a zajištění její přípravy a 
realizace. 

B2.3 
Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ vč. 
majetkoprávního řešení. 

34) Oprava Libeňského mostu - propojení obou 
stran mostu, průchody pod mostem  

AP  K doplnění 

B2.3 
Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ vč. 
majetkoprávního řešení. 

35) Propojení rekreačních oblastí Čimického a 
Ďáblického háje (dořešení pěší vazby přes ulici 
Ústecká při Žernosecké) 

AP/ZP 
Dořešení a realizace pěší vazby přes ulici Ústecká (při 
Žernosecké). Nejsou odůvodnitelné zvýšené náklady na 
mimoúrovňové řešení chodců. 

B2.3 
Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ vč. 
majetkoprávního řešení. 

36) Vyřešení pěší dostupnosti ulice K Ládví 
(zejména Bauhaus) od tramvajové smyčky 
Vozovna Kobylisy 

AP 
Prověření možností realizace chodníku na západní 
straně Ústecké ulice, případné výkupy pozemků a 
zajištění realizace 

B2.3 
Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ vč. 
majetkoprávního řešení. 

37) Vyřešení pěší obecné prostupnosti velkých 
oblastí (Botanická zahrada, Vítkov-Karlín-

AP Vybudování lávky Karlín Holešovice 
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Holešovice, apod.) 

B2.3 
Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ vč. 
majetkoprávního řešení. 

38) Rozvoj chodníkového programu AP 
Návrhy seznamu chodníků, prověření technické a 
časové koordinace se správci podzemních sítí, zajištění 
financování, soutěž na zhotovitele, realizace 

B2.4 Využití a zpřístupnění vltavských břehů. 
39) Zpracování koncepce využití a zpřístupnění 

vltavských břehů (vyřešení situace ul. 
Povltavská) 

AP 
Vyřešení dostatečné průchodnosti rekreační dopravy 
podél ulice Povltavská, s respektováním stavby 
Městského okruhu bez vazby na jeho realizační období. 

B2.4 Využití a zpřístupnění vltavských břehů. 
40) Revitalizace ul. areálu Na Košince a její 

propojení ke sportovnímu areálu a k Vltavě 
ZP 

Propojení ulice Na Košince  a u Českých Loděnic pěším 
průchodem přes nebo podél parku Grabovy vily, otevření 
parku brankou směrem k Vltavě. Oprava příjezdové 
komunikace, chodníky po obou stranách, snížení 
rychlosti, přechody, parkoviště, stromořadí. 

B3.1 Zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků. 
41) Podpora průběžné údržby a souvislých oprav 

komunikací. 
AP 

Podpora zajištění průběžné údržby a souvislých oprav 
komunikací, dle jejich stavu a před koncem jejich 
životnosti. 

B3.1 Zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků. 
42) Přiměřený způsob útlumu hluku od úseků 

komunikací s nejvyšší dopravní zátěží 
AP 

Stanovení oblastí s přesáhnutím hlukových limitů a 
návrh přiměřeného způsobu jejich ošetření (nikoliv 
tunely). Např. Liberecká ulice nebo Povltavská 
(kombinace s hlukem od železniční dopravy). 

B3.1 Zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků. 
43) Útlum hluku od železniční trati Praha-

Holešovice - Praha-Balabenka 
ZP 

Realizace doplňkových opatření ochrany před hlukem u 
železniční trati Praha-Holešovice - Praha-Balabenka 

B3.1 Zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků. 
44) Rekonstrukce a útlum hluku od Negrelliho 

viaduktu 
AP Procesní podpora záměru 

B3.1 Zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků. 
45) Rekonstrukce ulice Trojská (Pod lisem - nájezd 

Trojské na společné těleso) 
AP Rekonstrukce ulice včetně jejích podkladních vrstev. 

B3.2 
Zapojení nových technologií a aplikace vhodných 
bezpečnostních prvků v dopravním provozu. 

46) Sledování a případné další ošetření úseků se 
zvýšenou koncentrací dopravních nehod za 
mokra 

ZP Předběžně vytipovány dva úseky v ulici Pod Plynojemem 

B3.2 
Zapojení nových technologií a aplikace vhodných 
bezpečnostních prvků v dopravním provozu. 

47) Prověření příčin zvýšeného počtu dopravních 
nehod na křižovatkách, návrh a realizace 
vhodných úprav pro zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu. 

AP 

Předběžně vytipovány lokality Bulhar, Ke Štvanici x 
Wilsonova, Prosecká x Čuprova, Povltavská x Bulovka, 
Kobyliské náměstí, Střelničná x Ďáblická 
Dále předběžně vytipovány lokality Lodžská x Mazurská, 
Čimická x K Pazderkám, Ústecká x Žernosecká, 
Horňátecká x Klapkova, Pod sídlištěm x Vršní, Zenklova 
u tram Okrouhlická, okolí vjezdu nemocnice Bulovka, 
Zenklova x Vosmínkových, Zenklova x Čuprova, 
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Zenklova x žel.most., Zenklova x Primátorská, Střelničná 
x Čumpelíkova, Libeňský most x nájezd Štorchova, 
Voctářova x Vojenova, Prvního pluku x ÚAN Florenc, 
Liberecká v MÚK Bulovka, Ďáblická x Bešťákova, 
východní přechod u tram. zast. Florenc 

B3.2 
Zapojení nových technologií a aplikace vhodných 
bezpečnostních prvků v dopravním provozu. 

48) Přisvětlování přechodů pro chodce AP 

Kontinuální rozšiřování přisvětlení přechodů pro chodce 
(místa vysokých intenzity provozu nebo rychlosti jízdy, 
vyšší počet chodců v ranním a večerním období, 
zhoršené rozhledové podmínky, event. větší 
pravděpodobnost nehod). Osazení přisvětlení přechodů 
pro chodce i na místech se SSZ, kde je omezená 
provozní doba SSZ (přisvětlení pouze v době vypnuté 
SSZ). 

B3.2 
Zapojení nových technologií a aplikace vhodných 
bezpečnostních prvků v dopravním provozu. 

49) Zřizování velmi pečlivě ošetřených míst pro 
přecházení zejména v místech častého 
přebíhání chodců 

AP 

Využívání možností zřizování míst pro přecházení 
(zajištění bezbariérovosti, rozhledových podmínek, příp. i 
směrového dělení komunikace nebo přisvětlení místa 
pro přecházení). Maximálně obezřetné realizace s 
varovnými a informačními prvky u nových míst pro 
přecházení nebo transformovaných přechodů pro 
chodce. 

B3.2 
Zapojení nových technologií a aplikace vhodných 
bezpečnostních prvků v dopravním provozu. 

50) Optimalizace řízení provozu světelnou 
signalizací  

AP K doplnění („zelená vlna“, přechody…) 

B3.2 
Zapojení nových technologií a aplikace vhodných 
bezpečnostních prvků v dopravním provozu. 

51) Rozvoj bezbariérovosti na přechodech AP K doplnění 

B3.3 

Podpora udržitelného rozvoje a údržby komunikační sítě 
v souladu s koncepčními dokumenty hlavního města 
Prahy s cílem snižování negativních dopadů na 
obyvatelstvo. 

52) Podpora a urychlení cílového řešení severní 
části Pražského okruhu v jižní stopě 

ZP 
Potenciál snížení tranzitní dopravy přes zastavené 
území MČ P8, vyřešení dostupnosti levého břehu Vltavy, 
příležitost vedení autobusů MHD pro spojení s Prahou 6. 

B3.3 

Podpora udržitelného rozvoje a údržby komunikační sítě 
v souladu s koncepčními dokumenty hlavního města 
Prahy s cílem snižování negativních dopadů na 
obyvatelstvo. 

53) Podpora cílového řešení Městského okruhu na 
území MČ 

AP 
Přijetí vhodné varianty řešení Povltavské ulice a 
procesní podpora projednávání stavby. 

B3.3 

Podpora udržitelného rozvoje a údržby komunikační sítě 
v souladu s koncepčními dokumenty hlavního města 
Prahy s cílem snižování negativních dopadů na 
obyvatelstvo. 

54) Podpora stavby Libeňské spojky s umožněním 
následného rozvoje oblasti 

AP 
Iniciace MČ na MHMP při zajištění přípravy a realizace 
Libeňské spojky, aby bylo možné zrušit stavební uzávěru 
a žádoucí rozvoj oblasti. 

B3.3 Podpora udržitelného rozvoje a údržby komunikační sítě 55) Podpora urychleného řešení propojení AP Potvrzení vhodné varianty, příprava, procesní podpora a 
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v souladu s koncepčními dokumenty hlavního města 
Prahy s cílem snižování negativních dopadů na 
obyvatelstvo. 

Městského okruhu a Rohanského 
nábř./Libeňského mostu pro automobilovou 
dopravu, řešení obou směrů jízdy v ose 
východ - západ s minimalizací současných 
negativních vlivů dopravy na oblast Palmovky 

realizace stavby dostatečně kapacitního nosného 
skeletu mezi Městským okruhem a Rohanským 
nábřežím/Libeňským mostem. Uvolnění stávajících 
přetížených komunikací pro jejich transformaci. 

B3.3 

Podpora udržitelného rozvoje a údržby komunikační sítě 
v souladu s koncepčními dokumenty hlavního města 
Prahy s cílem snižování negativních dopadů na 
obyvatelstvo. 

56) Podpora realizace silniční spojky vedené mezi 
Čimicemi a Dolními Chabry (funkce obchvatu 
Čimic a Dolních Chaber po realizaci Pražského 
okruhu) 

ZP Procesní podpora MČ realizace nové silniční spojky. 

B3.4 

Revitalizace vybraných úseků místních komunikací 
převážně obklopených zástavbou s cílem zkvalitnění 
veřejných prostranství a zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu 

57) Příprava a realizace revitalizace Zenklovy ulice 
vč. Elsnicova nám. především v úseku 
Primátorská - Elsnicovo nám. 

AP 
Příprava, projednání a realizace revitalizace úseku ulice 
Zenklova a Elsnicova nám. 

B3.4 

Revitalizace vybraných úseků místních komunikací 
převážně obklopených zástavbou s cílem zkvalitnění 
veřejných prostranství a zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu 

58) Příprava revitalizace Sokolovské ulice 
především v úseku Balabenka - Zenklova 

ZP 
Příprava a projednání revitalizace úseku Sokolovské 
ulice, realizace až po vyřešení alternativního nosného 
skeletu přes území Palmovky 

B3.4 

Revitalizace vybraných úseků místních komunikací 
převážně obklopených zástavbou s cílem zkvalitnění 
veřejných prostranství a zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu 

59) Příprava a realizace revitalizace Klapkovy ulice 
především v úseku Zenklova - Kobylisy 

ZP 
Příprava, projednání a realizace revitalizace úseku ulice 
Klapkova 

B3.4 

Revitalizace vybraných úseků místních komunikací 
převážně obklopených zástavbou s cílem zkvalitnění 
veřejných prostranství a zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu 

60) Příprava a realizace optimalizace Čimické ulice 
v úseku Spořická - Lodžská (souvislost se 
severní částí Pražského okruhu) včetně 
přípravy liniových preferenčních opatření pro 
HD a IZS 

ZP K doplnění 

B3.5 Regulace a řízení provozu automobilové dopravy 

61) Realizace světelně řízené křižovatky Ústecká x 
Žernosecká (zvýšení bezpečnosti provozu, 
včasná regulace zbytné tranzitní dopravy) a 
realizace souvisejících preferenčních opatření 

AP 

Realizace světelně řízené křižovatky Ústecká x 
Žernosecká s aplikací přiměřené regulace příjezdu od 
Ústecké ulice umožňující plynulý provoz v dalších 
úsecích radiálního tahu blíže centru města (zejména v 
úseku Kobyliské nám. - V Holešovičkách). V souvislosti s 
mírou regulace vjezdu z Ústecké i adekvátní návrh a 
realizace preferenčních opatření pro HD a IZS 
(vyhrazený jízdní pruh v nezbytné délce). 

B3.5 Regulace a řízení provozu automobilové dopravy 
62) Zajištění průběžné obnovy a modernizací 

světelně signalizačních zařízení a jejich převod 
do vlastnictví a správy správce komunikací 

AP 
Podpora průběžné obnovy/modernizací světelně 
signalizačních zařízení. Zajištění převodu těchto zařízení 
do vlastnictví a správy správce komunikace včetně jejich 
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včetně jejich datového připojení do 
příslušných ODŘÚ 

datového připojení do příslušných ODŘÚ (dispečerské 
řízení/scénáře dopravy, sběr dopravních dat). 

B3.5 Regulace a řízení provozu automobilové dopravy 
63) Podpora rozvoje nasazení zařízení pro sběr, 

přenos, vyhodnocení a distribuci dopravních 
informací 

AP 
Procesní podpora aplikace a obnovy zařízení pro 
automatický sběr a přenos dopravních dat, telematických 
systémů a zařízení pro provozní informace. 

B3.5 Regulace a řízení provozu automobilové dopravy 

64) Podpora využití aktivní preference autobusů 
MHD i pro preferenci vozidel IZS využívající 
právo přednosti v jízdě (rozvolnění vozidel na 
daném vjezdu do křižovatky) 

ZP 

Podpora, případně i apel na MHMP s žádostí o 
modifikaci aktivní detekce a preference vozidel na SSZ i 
pro uvolňování příslušných vjezdů křižovatek při příjezdu 
vozidel IZS využívající právo přednosti v jízdě. 
Umožnění plynulejšího a bezpečnějšího průjezdu vozidel 
IZS křižovatkou. 

B3.6 
Prověření možností a překážek stavební optimalizace 
problematických dopravních uzlů 

65) Optimalizace/cílové řešení Horňátecká x 
Klapkova x Maškova 

AP  
(viz č. 27) 

Např. přeložení autobusových odstav do prostoru při 
tramvajové smyčce, optimalizace nástupních hran 
zastávek a realizace (jednoduché) průsečné křižovatky 

B3.6 
Prověření možností a překážek stavební optimalizace 
problematických dopravních uzlů 

66) Optimalizace připojení ramp MÚK Liberecká x 
Vysočanská (v současnosti příliš malý 
poloměr), případně i zvážení výstavby nové 
rampy ve východním kvadrantu křižovatky 

ZP 

Prověření možností optimalizace (zvětšení) poloměrů 
pro odbočení z Liberecké ulice v dané MÚK, případně i 
dostavby nové rampy ve východním kvadrantu 
křižovatky (s využitím vnitřní plochy rampy pro stavbu 
P+R) 

B3.6 
Prověření možností a překážek stavební optimalizace 
problematických dopravních uzlů 

67) Optimalizace souboru úrovňových křižovatek v 
oblasti Balabenka 

AP/ZP 

Podpora optimalizace souboru křižovatek - např. jediná 
bloková signalizovaná okružní křižovatka s umožněním 
regulace provozu v radiálních směrech a přirozeným 
efektem na odklon jízd ve směru do centra města do 
stopy ulice Na Žertvách (v případě jejího zprůjezdnění 
do ulice Voctářova) 

B3.6 
Prověření možností a překážek stavební optimalizace 
problematických dopravních uzlů 

68) Optimalizace souboru úrovňových křižovatek v 
oblasti Bulhar 

ZP 
Podpora prověření možností optimalizace souboru 
křižovatek 

B4.1 
Vytvoření vhodných podmínek pro parkování vč. zajištění 
dostatečné regulace parkování na území MČ. 

69) Parkovací zóny (Podpora a urychlení zavádění 
zón placeného stání především v oblastech 
zasažených živelným parkováním typu P+R) 

AP 
projekt je jíž v běhu: více informací je na webu 
www.praha8.cz 

B4.1 
Vytvoření vhodných podmínek pro parkování vč. zajištění 
dostatečné regulace parkování na území MČ. 

70) Vyhledání, identifikace a uvolnění ploch pro 
možné řešení problematiky dopravy v klidu v 
oblastech přetížených rezidenčním 
parkováním 

AP 
Vyhledání, identifikace a uvolnění ploch pro možné 
řešení problematiky dopravy v klidu v oblastech 
přetížených rezidenčním parkováním 

B4.1 
Vytvoření vhodných podmínek pro parkování vč. zajištění 
dostatečné regulace parkování na území MČ. 

71) Vytipování vhodného rozložení a 
realizace/vyhrazení zásobovacích boxů 

ZP 
Realizace/vyhrazení parkovacích míst (boxů) pro 
potřeby zásobování. Vyhrazení míst pro zásobování 
nejen v rámci ZPS. 
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B4.1 
Vytvoření vhodných podmínek pro parkování vč. zajištění 
dostatečné regulace parkování na území MČ. 

72) Systémový návrh podmínek vyhrazení 
parkovacích míst pro sdílená vozidla a jeho 
integrace do dalšího rozvoje ZPS 

ZP 

Princip zvýhodnění menší spotřeby veřejného prostoru 
vyhrazením parkovacího místa pro konkrétní vozidlo či 
skupiny sdílených vozidel. Stanovení jednoznačných 
pravidel pro (nové/ponechání) vyhrazení parkovacích 
míst pro sdílená vozidla a účinných postupů 
ověřování/dokládání oprávněnosti nároku. 
Zakomponování podpory sdílení vozidel do dalšího 
rozvoje systému ZPS a postupné vyhrazování 
parkovacích míst dle konkrétních potřeb. 

B4.2 
Budování alternativních typů parkování (parkovací domy, 
apod.) s cílem částečně uvolnit veřejná prostranství. 

73) K doplnění ?  K doplnění 

B5.1 
Podpora rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty (EVVO). 

74) K doplnění ?  K doplnění 

B5.2 
Snížení emisí znečišťujících ovzduší a dalších 
environmentálních rizik vyplývajících zejména z dopravy. 

75) K doplnění ?  K doplnění 

B5.3 Revitalizace veřejných prostranství. 76) Vytvoření plánu revitalizace veř. prostranství ?  K doplnění 

B5.3 Revitalizace veřejných prostranství. 77) Úprava pěších cest v Thomayerových sadech ? 

Obnova pěších cest je navržena z důvodu zlepšení 
stavu povrchu komunikací, které jsou do značné míry v 
dezolátním stavu. Cesty jsou špatně schůdné a hrozí tak 
riziko úrazu návštěvníků parku.  

B5.3 Revitalizace veřejných prostranství. 78) Vybudování parku u ul. Žernosecká ? 

Akce je navržena z důvodu realizace parku v místě, kde 
se nachází volné travnaté plochy. Při úpravě terénu by 
došlo k výsadbě dřevin, k vybudování parkových cest a 
osvětlení. Dále je plánováno umístění městského 
mobiliáře a vytvoření nových parkovacích míst též pro 
rodiče žáků ZŠ. 

B5.3 Revitalizace veřejných prostranství. 
79) Revitalizace náměstíčka ulice Krynická x 

Pomořanská 
? 

Plocha nacházející se mezi ulicemi Krynická a 
Pomořanská je ve velice zchátralém stavu. Revitalizace 
centrálního náměstíčka v sídlištní zástavbě je nutným 
krokem ke zlepšení současného zanedbaného stavu. 
Revitalizace by jistě přispěla k oživení této lokality a ke 
zlepšení životních podmínek místních občanů. 

B5.3 Revitalizace veřejných prostranství. 80) Revitalizace parku Pod Plynojemem ? 

Park byl svěřen do správy MČP8 na přelomu roku 
2013/2014. V roce 2014 zde proběhla oprava přibližně 
1100 m2 asfaltových pěších cest. Oprava cestní sítě je 
však nedokončená a nelogicky končí slepou cestou. 
Tuto pochozí cestu je tedy potřeba dořešit a napojit na 
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cesty stávající, aby zde vznikl propojený okruh k 
průchodu parkem. Navazující pojezdová komunikace, 
která slouží k vjezdu pro sanitku ke sportovišti, který 
sousedí s parkem je v naší správě a je nutné ji celou 
opravit. Park Pod Plynojemem, neboli park U Koule je 
velice lukrativním místem, které je v blízké návaznosti na 
probíhající výstavbu Nové Palmovky a leží u dopravního 
uzlu, který je denně na očích tisícům občanů. Dále je 
nutné revitalizovat veškerou zeleň v parku. U vzrostlých 
stromů, kde se vyskytují korkovníky a topoly provést 
arboristické zásahy na stávajících stromech a dále 
provést novou výsadbu keřů a živého plotu podél 
pojezdové cesty. Dále je potřeba dosadit svah, kde jsou 
v současné době výsadby pámelníků. V neposlední řadě 
je nutno provést rekonstrukci travnaté plochy. 

B5.3 Revitalizace veřejných prostranství. 81) Revitalizace parku Pod Okrouhlíkem – PD ? 

Zpracování projektové dokumentace. Jedná se o stezku, 
kterou denně používají stovky dětí při cestě do tamních 
škol. Naším záměrem je vybudovat podél této trasy 
osvětlení, které by především v zimním období vytvořilo 
z této temné uličky bezpečnou cestu pro všechny 
obyvatele putující v ranních hodinách do přilehlých škol 
a zaměstnání. Jedná se určitě o bezpečnostní krok, 
který by přivítalo mnoho obyvatel žijících v nedalekém 
okolí.   

B5.3 Revitalizace veřejných prostranství. 
82) Výstavba parku s volným pohybem psů Karlín 

včetně agility prvků 
? 

Akce je navržena z důvodu nedostatku psích luk a míst 
pro venčení psů. Park by byl včetně agility prvků, které 
zvýší i možnosti jeho využití. V lokalitě Karlín se nachází 
jen jedna malá psí louka, která spíš slouží pro potřeby 
místních občanů Invalidovny, kteří nemohou docházet 
delší úseky. Od Florence až po Kaizlovy sady se 
nenachází žádné prostory, kde by bylo možné nechat 
volně pobíhat a cvičit psy. Často pak tuto funkci suplují 
parky, které jsou těmito pejsky značně zatěžovány. Proto 
je zřízení parku s volným pohybem psů vysoce přínosné 
v této části Prahy 8. Podnět na vznik parku v Karlíně 
vzešel především z řad občanského sdružení Karlín 
sobě. Projekt se nyní zpracovává. 
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B5.3 Revitalizace veřejných prostranství. 
83) Florenc - revitalizace zelených ploch u metra - 

studie a PD 
? 

Akce je navržena z důvodu rekonstrukce celého 
prostoru, který je po zbourání Denisova nádraží v 
nedostatečném reprezentativním stavu a často je 
využíván bezdomovci, kteří zde přebývají v odlehlejší 
části parkové plochy.  Rekonstrukce by zahrnula 
především obnovu cestní sítě, obnovy travnaté plochy, 
která zde dnes již prakticky není a je suplována rdesnem 
ptačím a svlačcem. Dále je potřeba provést probírku 
současné zeleně, ponechanou část zmladit sesazovacím 
řezem. Podél středové komunikace, kudy přes den 
prochází nejvíce lidí, je vhodné vytvořit okrasné záhony 
z nízkých keřů, trvalek a travin. Na most magistrály by 
bylo vhodné ukotvit ocelová lanka s ovíjivými 
popínavkami. 

B5.3 Revitalizace veřejných prostranství. 84) Úprava pěších cest na území MČ Praha 8 ? 

Jedná se o rekonstrukce a opravy stávajících cest a 
chodníků v lokalitách spravovaných odborem životního 
prostředí vycházející zejména z podnětů občanů 
městské části. 

B5.3 Revitalizace veřejných prostranství. 85) Úprava parku v ulici Fr. Kadlece (psí louka) ? 

Akce je navržena z důvodu nedostatku psích luk na MČ 
Praha 8. Místo bylo navrženo pro volné pobíhání psů, 
proto musí být oploceno, aby na tomto místě nedošlo ke 
kolizi mezi psy a vozidly na poměrně frekventovaných 
silnicích (Františka Kadlece, Na Stráži) podél této 
lokality. 

B5.3 Revitalizace veřejných prostranství. 86) Revitalizace ploch malého rozsahu ? 
Svěření malých zanedbaných ploch na exponovaných 
místech a jejich jednoduchá revitalizace (trvalkové 
záhony, lavičky koše) 

B5.3 Revitalizace veřejných prostranství. 87) Výsadby stromů v Praze 8 ? 
Jednotlivé výsadby a výsadby „alejí“ též dle požadavků 
občanů 

B5.3 Revitalizace veřejných prostranství. 
88) Úpravy cesty a vstupu na hřiště u SVJ 

Chvatěrubská 
? Úprava přístupové cesty a vstupu na dětské hřiště.  

B6.1 
Budování šetrného, efektivně a ekologicky fungujícího 
odpadového hospodářství. 

89) Realizace podzemních kontejnerů I. etapa ? 

Jedná se o instalaci 29 stanovišť podzemních 
kontejnerových stání na tříděný odpad na území MČ 
Praha 8. Podzemní kontejnery, bude-li to možné, 
nahradí původní povrchové stání kontejnerových nádob. 
Díky tomu dojde na určitých místech ke zlepšení vzhledu 
okolí, nebude docházet k jeho znečišťování, které je 
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způsobené neuzavíráním nadzemních kontejnerových 
nádob a nebudou se zde tvořit černé skládky, díky větší 
kapacitě podzemních kontejnerů. 

B6.1 
Budování šetrného, efektivně a ekologicky fungujícího 
odpadového hospodářství. 

90) PD - výstavba podzemních kontejnerů - II. 
etapa 

? 

Zpracování projektové dokumentace pro pokračování 
záměru budování podzemních kontejnerových stání na 
území MČ Praha 8. Náklady jsou odhadnuty dle 
vysoutěžené ceny PD na 1. etapu 

B6.1 
Budování šetrného, efektivně a ekologicky fungujícího 
odpadového hospodářství. 

91) Sběrný dvůr Voctářova  ? 

 Jde o jediný sběrný dvůr na území MČ Praha 8, 
provozovaný na pozemku určenému k administrativně 
bytové zástavbě, zakoupeném developerem, jehož 
souhlas s provozováním tohoto zařízení může být 
kdykoliv odebrán. Cílem je zajistit snižování ekologické 
zátěže a zvýšení účinnosti tříděného sběru odpadů. 

B6.2 
Realizace digitálních povodňových plánů a výstavba 
protipovodňových opatření. 

92) K doplnění ?  K doplnění 

B6.3 
Udržitelné nakládání s územím, systematické 
vyhledávání a zajištění vhodných pozemků pro rozvojové 
aktivity městské části. 

93) K doplnění ?  K doplnění 

B7.1 Modernizace kanalizační sítě 94) Rekonstrukce kanalizace v areálu Na Košince  ?  K doplnění 

B7.2 Zajištění účinnosti tříděného odpadu 95) Zřízení sběrného dvoru  ?  K doplnění 

 


