
Zápis z jednání Komise pro dopravu RMČ Praha 8 
 

konané dne 18. 5. 2015 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Komise jednala podle schváleného programu:  
 

1) Informace k Libeňskému mostu 
Z pověření tajemníka komise podala jeho zástupkyně informace dostupné odboru 
dopravy Praha 8 o tom, že v současné době je vypsáno TSK hl. m. Prahy výběrové 
řízení na zhotovitele rekonstrukce Libeňského mostu, probíhá kvalifikační fáze užšího 
řízení. Odhaduje se, že vybraní zájemci budou koncem května vyzváni k podání 
nabídky ve lhůtě 90 až 120 dní. Po ukončení nutných lhůt a při standardním průběhu 
zakázky by mohla být smlouva podepsána s vítězem soutěže v období říjen/listopad 
2015. Tento rok by pravděpodobně mělo dojít k postavení provizorního mostu pro 
přeložení IS a vlastní realizace by měla začít v průběhu příštího roku.  

 
2) Zřízení veřejně prospěšných komunikací v oblasti ul. U Sluncové, Na Špitálsku 

Společenství vlastníků Nekvasilova 569-572 a Bytové družstvo K Olympiku 567/10 
nesouhlasí s plánovanou komunikací propojující ul. U Sluncové, Na Špitálsku, 
Korybutova a Pernerova a to především z důvodu výrazného zhoršení bezpečnosti 
v oblasti Invalidovny, nedostatečné šířky komunikace, chybějících chodníků a 
výrazného zvýšení provozu v dosud klidné oblasti.  
Předseda seznámil komisi s faktem, že MČ Praha 8 podala odvolání v celém jeho 
rozsahu  proti rozhodnutí čj.: MCP8 154992/2014 ze dne 15. 12. 2014, vydanému 
odborem výstavby ÚMČ Praha 8, o umístění stavby „OS Sluncová Praha, Karlín,           
U Invalidovny, U Sluncové“. MČ v odvolání mj. uvádí, že „navržená stavba však 
zcela upřednostňuje umístění obytného souboru a komunikaci řeší  naprosto 
nevyhovujícím minimalistickým způsobem – průjezdem pod bytovými domy                      
a s nedostatečným šířkovým uspořádáním“. Předseda komise upozornil, že je třeba 
respektovat platný Územní plán a o případných změnách musí rozhodnout MHMP. 

 
3) Vznik nových parkovacích míst v části sídliště Bohnice 
Člen komise Ing. Sklenář představil vlastní návrh nových parkovacích míst a změnu 
místní úpravy silničního provozu. Jedná se o komunikace Toruňská, Gdaňská                    
a Štětínská. Předkladatel se při zpracování návrhu snažil využít vjezdy a již provedené 
zpevněné plochy u stávajících technických budov, vyhýbal se umisťování parkovacích 
míst na vedení IS. Návrh by měl současně řešit doplnění stávajících chodníků                      
a přechodů.  
Po prezentaci výše uvedeného proběhla diskuze, kdy bylo řešeno, že je třeba vyvolat 
jednání týkající se majetkoprávních vztahů, řešit otázku financování, dále je třeba řešit 
umístění kontejnerů a zvážit, zda v případě, že by nebylo možné realizovat napojení na 
ul. Čimickou, by bylo opodstatněné zjednosměrňovat uvedené komunikace. 
 
Usnesení: Komise podporuje vznik nových rezidenčních parkovacích míst a souhlasí s 
tím, aby pokračovala další jednání. 
Hlasování: všichni pro 
 
 
 



4) Projednání Petice Ládví není autobusák!  
Člen komise Bc. Jedlička předložil k projednání komisi tento bod, který podrobně 
odprezentovala paní Vélová. Členové komise dostali k dispozici průvodní dopis této 
petice, který obsahoval 4 požadavky: 
a) Navýšení počtu spojů l. 103 ve večerních hodinách a o víkendech 
b) Trasování rychlíkových i zastávkových příměstských linek z Mělnicka                             

a Neratovicka po páteřních komunikacích Cínovecká a Kbelská a jejich ukončení 
na autobusovém terminálu Letňany. 

c) Trasování jedné (nebo dvou linek v objemu, který byl před 7. 4. 2015) zastávkové 
příměstské linky pro městské části a středočeské obce demograficky primárně 
návazné na MČ Praha 8. 

d) Veřejnou deklaraci a následnou realizaci omezení pásmového provozu metra C 
v úseku Ládví – Letňany v době ranní a odpolední špičky.  

 
Usnesení: Komise se seznámila s peticí, průvodním dopisem a jeho jednotlivými body 
a doporučuje Radě MČ se i nadále intenzivně zabývat nutností ukončení PID na Ládví 
a to především s ohledem na životní prostředí a kvalitu života rezidentů. Je třeba 
s ROPID prověřit reálným testem (autobusem) prodloužení dojezdové doby.“ 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel  
 

5) Různé 
Podněty a návrhy na jednání komise budou průběžně směřovány na tajemníka komise 
Příští jednání komise proběhne 15. 6. 2015 od 16.30 hod. v Grábově vile 
 
Zapsala: Mgr. Lenka Kaplanová, odbor dopravy 


