Zápis č. 2/2020
z jednání výboru dopravního MČ Praha – Velká Chuchle (DV), konaného dne 24.2. 2020 od
16:37 hodin
Přítomni:
p. Martin Havlina, p. Martin Melichar, p. Jan Křen, p. Daniel Kozický, p. Marek Malý
Omluven: p. Karel Doubner, p. Jan Němeček
Host: p. Špaňhel (odešel v 17,35 h), pí Felix, p. Mařík
Předmětem jednání bylo:
1. Parkování
➢ Zóna 30 – stav – informace p. Melichar a pí Machánková, p. M. pošle impuls
k zaplacení částky + doplnění parkování Pod Akáty a Na Mrázovce
➢ Malá Chuchle – možné postupy realizace – informace p. Melichar a pí
Machánková, odešla dokumentace na Policii ČR a odbor dopravy Prahy 16
2. Optimalizace trati Smíchov (mimo) – Radotín (mimo)
➢ Informace ke stavbě – p. Melichar – zahájení stavebních prací na měnírně
v Malé Chuchli - dopravní omezení na Zbraslavské (položena panelka na ½
silnice s mantinelem – zkraje března cca 9.3.2020) zákaz zastavení na
Zbraslavské mezi domy 4/2 až 2/15, omezení výjezdu z ulice V Uličce, zákaz
zastavení na rohu ulic Zbraslavská a V Lázních
3. Žádost občanů – ulice Drážní
➢ DV se seznámil se zněním obdrženého dokumentu – DV doporučuje možné
úpravy parkování probrat tajemnicí výboru s panem Martínkem z odboru
dopravy z Radotína (zóna 30). Doplnění dopravní značení zákazovou značkou
s dodatkovou tabulkou dopravní obsluze a rezidentům vjezd povolen DV
nedoporučuje – stav pí Machánková – žádost o schůzku a podklad odešel na
p. Martínka a Policii ČR
4. Žádost občanů ulice Na Lahovské
➢ DV doporučuje vybudování komunikace pro pěší z rozpočtu MČ formou
zpevnění krajnice
➢ DV doporučuje probrat tajemnicí výboru s panem Martínkem z odboru
dopravy z Radotína možnosti zklidnění dopravy formou osazení zákazových
značek pro vjezd s dodatkovou tabulí dopravní obsluze a rezidentům vjezd
povolen – postup v jednání - viz bod 3. má být i tématem jednání s
p. Martínkem a Policií ČR
5. Přetrasování linek 172 a 244 okolo Hornbachu
➢ pracujeme a počítáme s realizací ke 2. březnu 2020 – informace z ROPIDu od
p. M.

6. Dokumentace k rozšíření Strakonické – v dokumentaci nejsou zakomponovány naše
připomínky z 5/2019 – tichý asfalt – stanovisko DV – DV požaduje položení tichého
asfaltu minimálně tam, kde je zástavba okolo Strakonické
7. Omezení tranzitní dopravy ve Velké Chuchli i vzhledem k plánované
rekonstrukci Barrandovského mostu, rozšíření Strakonické o pruh pro MHD, a
dalším omezením dopravy výstavbou Optimalizace trati Smíchov – Radotín (I. a
II. etapa) – alespoň do doby ukončení těchto staveb
➢ DV doporučuje zahájit řízení a přípravu DIO k omezení tranzitní dopravy
Návrhy na omezení:
• osazení dopravních značek omezující průjezd osadou Lahovská – zóna
30 km + zpomalovací práh
• DV doporučuje zahájit řízení a vypracování projektové dokumentace
k osazení chytrých semaforů/dopravního značení (variabilní světelná
signalizace/ dopravní značení omezujících vjezd do ulice Radotínská
v případě kolon) a to tak, aby od Radotína byl semafor/dopravní
značení osazeno na křižovatce ulic Radotínská a Přeštínská; druhý
semafor/dopravní značení by bylo osazeno na Radotínské 137/18 –
přičemž informativní tabule oznamující aktuální neprůjezdnost této
oblasti by byly i na ulici Mezichuchelská a Starochuchelská
o druhá varianta je osazení dopravních značek zjednosměrňující
ulici Radotínská tak, aby byl průjezdný pro dopravu pouze
směr od Chuchle k Radotínu s výjimkou MHD a IZS (těm
umožněn obousměrný provoz)
o třetí varianta je zřízení zklidňující zóny v ulici Radotínská
v úseku od křižovatky Starochuchelská x Radotínská končící
nynější budovou žel. stanice Velká Chuchle, kde by nebyl
možný automobilový provoz s výjimkou IZS a MHD
o čtvrtá varianta časové omezení vjezdu z obou směrů
• DV doporučuje zahájit řízení a přípravu DIO k osazení dopravních
značek omezující průjezd ulicí Pod Akáty v úseku domů č.o 60 až 30,
dále v úseku domů č.o. 40 až 2
• DV doporučuje zahájit řízení a přípravu DIO k osazení dopravních
značek omezující průjezd ulicí Na Mrázovce v úseku domů č.o. 28b až
30,
• DV doporučuje zahájit řízení a přípravu DIO k osazení dopravních
značek omezující průjezd ulicí K Vápence a Prodloužená u odbočky
s ulicí V Dolích od domu č.o. 33 až č.o.27 Prodloužená a K Vápence
od domu č.o. 39 až č.o. 27
• DV doporučuje zahájit řízení a přípravu DIO k osazení dopravních
značek omezující průjezd ulicí Náměstí Omladiny od domu č.o.1 do
ulice V Úvoze v úseku č.o. 1 až 5
o variantně zjednosměrnění ul. V Úvoze – jednosměrný provoz od
ulice Na Cihelně směr Nám. Omladiny
• DV doporučuje zahájit řízení a vypracování projektové dokumentace
k osazení chytrého semaforu/dopravního značení omezující vjezd do
oblasti centra Velké Chuchle u domu č.o. V Dolích 2 - přičemž
informativní tabule oznamující aktuální neprůjezdnost této oblasti by
byla (po dohodě v MČ Slivenec) v ulici Do Chuchle u domu č.o. 14

8. Ostatní
➢ podnět p. B. - vyhrazené místo pro invalidního spoluobčana – prověření
aktuálnosti – DV nedoporučuje rušení vyhrazeného místa, nicméně toto řízení
řeší odbor dopravy Prahy 16 na základě schválené žádosti konkrétního občana
vždy na dané období.
➢ Zastřešení dalších autobusových zastávek - Malá Chuchle (přístřešky budou
opraveny DP, Zahradnictví směr Radotín – bude provedena oprava od DP,
Zahradnictví na Prahu (nyní ve fázi jednání s majiteli plotu k možnosti umístění
přístřešku na opěrnou zeď), Novochuchelská – poptat firmy (možnost předání
kontaktů od p. K. z DPP), případně předat na stav. výbor
➢ Informace z ROPID ke zpožďování školní linky – výsledky průzkumu (zpoždění
je do 9 minut v zastávce ve Velké Chuchli – školáci tedy stíhají výuku – aktuální
stav )
➢ Konec 18 h

Zapsala: Pavla Machánková

Martin Havlina
Předseda dopravního výboru

