
Zápis z jednání Komise pro dopravu MČ Praha 8 
konané dne 13. září 2021 

komise se konala online prostřednictvím videokonference 

Přítomni: Martin Jedlička, Václav Stránský, Michal Novák, Bohumír Garlík, Vojtěch Brož, 
Roman Ondrčka 

Hosté: Michal Komenda 

Omluven: Michal Švarc, Petr Vilgus, Tomáš Mrázek  

Předsedající: Martin Jedlička 

Ověřovatel: Martin Jedlička 

Zapisovatel: Simona Ďurkovičová, odbor dopravy 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod, přítomno je šest členů komise, tři omluveni, jeden 
neomluven, komise je usnášeníschopná. 

Komise hlasovala o programu jednání. 

Výsledek hlasování: pro 6 / proti 0 / zdržel se 0 
Program jednání byl schválen. 

Body programu: 

1. Dopravní řešení bytového domu Na Kopečku 

Bod byl předán komisi pro dopravu k vyjádření komisí pro územní rozvoj. Jedná se o stavbu 
bytového domu, resp. polyfunkčního domu. Doprava v klidu bude řešena v souladu s PSP. 
Ulice Na Kopečku není v současné přímo průjezdná, dle PD dojde k dobudování nového 
úseku komunikace, která bude v novém úseku komunikace obousměrná. K PD bylo vydáno 
souhlasné stanovisko odboru dopravy MČ Praha 8 v roce 2019. Podzemní garáže: 92 
parkovacích míst + 4 parkovací místa na povrchu. 

K tématu diskutovali: 
Stránský – navrhuje posunutí přechodu pro chodce dále od křižovatky, oproti PD 
Brož – pěší vazby jsou vyhovující 
Jedlička – obava, že může dojít ke zvýšení četnosti vozidel na komunikaci Na Kopečku 
Brož – pokud bude ulice Na Kopečku obousměrná, po zprůjezdnění bude cesta o 500 metrů 
kratší 



Návrh usnesení: 
Komise nedoporučuje zprůjezdnění komunikace Na Kopečku od ulice Sokolovská do ulice 
Pod plynojemem z důvodu navýšení intenzity dopravy v ulici Na Kopečku.  

Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0 
USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

2. Žádost o zrušení ZPS v ulici Lhotákova 

V uvedené ulici byla zřízna ZPS stejně jako v okolní části Libně. Je zde specifická zástavba, 
většina obyvatel parkuje na vlastních pozemcích, jedná se o obytnou zónu, kde jsou parkovací 
místa povolena dopravním značením. Místní obyvatelé žádají o zrušení ZPS, poslali dopis s 
25 podpisy ze 41 bytových jednotek. Předseda Jedlička doporučil v souladu s jejich přáním 
zónu zrušit. 

Návrh usnesení: 
Komise doporučuje zrušení ZPS v ulici Lhotákova v souladu s žádostí většiny místních 
obyvatel. 

Pro: 4 / Proti: 1 / Zdržel se: 1 
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 

V 17:40 hodin odchází Michal Novák  

3.  Přejíždění plné čáry v ulici Na Stráži 

Jedná se o opakující se problém. Ve špičce je přetížená křižovatka na Bulovce, v ulici Na 
Stráži stojí kolona vozidel. Někteří řidiči přejíždějí do protisměru a odbočují do Františka 
Kadlece vlevo, přejíždějí přes plnou čáru. Požádali jsme v minulosti opakovaně o kontrolu 
PČR, s MP je dohoda na zvýšené kontrole poté, co v 8:00 opustí přechody u škol, nemůžou za 
to udělovat pokuty, ale musí poslat do správního řízení. Předseda Jedlička uvedl, že navrhl 
odboru dopravy osazení baliset a/nebo podélný práh, řešení viz ulice Radlická. Předkládá 
komisi pro dopravu k vyjádření názoru. 

K tématu diskutovali: 
Ondrčka – dotaz na přesné místo 
Stránský – před odbočením do ulice Františka Kadlece, návrh v úseku Pod čertovou skalou, 
nám. Na stráži, Františka Kadlece změnit jednosměrné uspořádání 
Ondrčka – výhrada proti balisetům 
Brož – taktéž nechce balisety, musí zůstat volný průjezd pro IZS  
Stránský – ve špičce zjednosměrnit, pruh pro auta, pruh pro BUS dolů 
Ondrčka – poslat hlídkovat na 2 dny PČR 
Jedlička – PČR již byla opakovaně oslovena a bude hlídkovat 



4.   Různé 

Stránský – dotaz na zjednosměrnění Pernerova a přechody u školy Pernerova-Kollárova 
Jedlička – zjednosměrnění řešila 3x komise pro dopravu, ani jednou nedoporučila, komise 
projedná znovu, přechod u škol jsme prosadili do programu BESIP a projektovou 
dokumentaci vypracuje TSK 
Stránský – dotaz na Zenklovu ulici 
Jedlička – problém Zenklovy ulice souvisí s jejím stavebním stavem po rekonstrukci 2018 a 
několika uzavírkami v okolí, 14.9. jsme svolali jednání s OD P8, PČR, PKD MHMP, HMP, 
DPP a budou se hledat možnosti řešení okamžité i stavební 

Termín dalšího jednání dopravní komise je 4.10.2021 od 17:00 hod., jednání se bude konat 
formou ON-LINE. 

Předseda Jedlička ukončil jednání v 18:15 hod. 

Podpis předsedajícího: …………………. 

Podpis ověřovatele:   …………………. 
                
Rozdělovník:  - členové komise – e-mailem 
   - Bc. Šibravová Alice, OKS – e-mailem


