
Zápis z jednání Komise pro dopravu MČ Praha 8 
konané dne 25. února 2019 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 
 
Předsedající: Martin Jedlička 
 
Ověřovatel: Martin Jedlička 
 
Zapisovatel: Jaroslav Kašpárek, odbor dopravy 
 
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod, přítomno je osm členů, omluveni dva, komise je 
usnášeníschopná. 
 
Komise hlasovala o programu jednání, návrh p. Stránského o zařazení bodu č. 4 – zklidnění 
dopravy v ul.  Pernerova a Lyčkovo náměstí a přesun bodu různé na bod č.5 
 
 
Výsledek hlasování: pro  8 
                                     proti  0  
                                     zdržel se 0 
Program jednání, rozšířený o návrh p. Stránského, byl schválen. 
 
Body programu: 
 

1. Lanová dráha Bohnice-Podbaba 
Hosté: ROPID (Fafejta), MHMP (Brejška), P6 (Šuvarina - vedoucí komise dopravy) 
Představení lanové dráhy, výhody, nevýhody, časový horizont výstavby, zařazení v PID 
Diskuze 
Šuvarina – Praha 6 si stanovila 3 podmínky: lanová dráha neohrozí projednávání                        
a projektování TT Podbaba-Suchdol, neohrozí odbočku do Podhoří přes Vltavu, 
požaduje stavbu minimálně jednoho kapacitního parkoviště, raději dvou 
Jedlička - jaká budou parkovací stání, P8 jedná s IPR ohledně trasování TT 
Stránský - modelace dopravy při výstavbě parkovacího domu, důraz na ŽP 
Vilgus – přestupy navíc, tlak na parkování ze severu, životnost lanovky, vliv počasí na 
provoz, navrhl přijmout usnesení obdobné jako P6 
Novák – výhled dostavby lanovky, koncept dopravy v jiných městech 
Vítek - pracovat na projektu TT okolo Bohnic, nárůst dopravy v Bohnicích, analýza 
možnosti výstavby PR a parkovacích domů 
Švarc – obava, že by mohl přijít požadavek Bohnic na ZPS, samospráva chce parkovací  
domy, výše jízdného, tlak na turistické autobusy 
Slabihoudek – nejasná situace ohledně TT Kobylisy- Zdiby 
 
Návrh usnesení: komise pro dopravu MČ Praha 8 souhlasí se stavbou lanové dráhy 
Bohnice – Podbaba za splnění následujících předpokladů: 
a) výstavba dostatečných kapacitních P+R parkovišť v lokalitě s přihlédnutím 

k dopadům na dopravní zátěž v uvažované lokalitě 



b) stavba nesmí ohrozit výstavbu tramvajové trati spojující MČ Praha 8 s MČ Praha 
6 
 
Výsledek hlasování: pro                   7 
                                     proti                 0 
                                     zdržel se          1 
Usnesení bylo přijato. 

  
2. Informace o plánovaných dopravních omezeních (rekonstrukce sítí a ulic) 

(Sokolovská, Ďáblická, U Skalky-Cafourkova, terminál Kobylisy) 
 
p. Jedlička uvedl dopravní omezení, která budou realizována v P8 
Bod byl uzavřen bez diskuze. 
 

3. Informace o odkrytí koryta Rokytky na Elsnicově náměstí 
Jedlička – odkrytí je v přípravě, navazující bude i řešení dopravy, posouzení dopravních 
toků 
Novák – dotaz, zda jsou známy nějaké informace z přípravy, zejména uzavření ramene 
do ul. Voctářova, zájem o spojení obou fází (odkrytí + řešení dopravy) 
Švarc – část pozemků je MČ P8, čeká se na aktualizaci projektu, jaký je postoj ODA 
MHMP, požadavek na přijetí usnesení o sloučení obou fází, návrh doporučení Radě 
zahájit jednání ve věci odkrytí Elsnicova náměstí včetně dopravního řešení směrem 
k TSK 
Vilgus – chybí odbočovací pruh Zenklova – Elsnicovo náměstí, nesouhlas s návrhem 
usnesení p. Švarce 
komise doporučuje Radě zahájit jednání ve věci odkrytí Elsnicova náměstí včetně 
dopravního řešení směrem k TSK. 
 
 

4. Dopravní opatření v okolí ZŠ Lyčkovo nám., pracoviště Pernerova 
Stránský – otevření detašovaného pracoviště ZŠ Lyčkovo náměstí, nárůst provozu o 
rodiče školáků, otevření diskuze ohledně dopravního značení, nedodržování rychlosti 
30 km/hod, možnost stavebních úprav, iniciativa občanů Kollárova, Křižíkova 
Jedlička – škola otevřena v září 2019 
Švarc – více možností ke zklidnění dopravy, věc je v působnosti OD 
Mrázek – stačí dohled Městské policie v době příchodu a odchodu dětí ze školy 
Vaníček – jaký stupeň se bude vyučovat na této škole 
Vítek – jaké jsou možnosti zklidnění 
 

5. Různé  
Vítek – předláždění a nový mobiliář na Palmovce – obava z problematického přístupu 
hasičů v případě požáru 
Jedlička – máme k dispozici jen vizualizaci, v rámci projektu Palmovka 2030 bylo 
řádně projednáno se všemi příslušnými složkami 
Švarc – problém s kontejnery v ul. Vacínova 
Jedlička – problém budeme řešit s odborem dopravy a odborem životního prostředí 
 



 
 
Ukončení jednání 19:00 hod. 
 
Podpis předsedajícího: 
 
Podpis ověřovatele:  
 
Přílohy: prezenční listina 
 

             Rozdělovník: - členové komise – e-mailem 
                             - pí. Šindelová, OKS – e-mailem 

 
 
 

 
 
 
 

 


