Zápis z jednání č. 5/2020
(Výbor dopravy - 2018/22)
konaného dne 7. 9. 2020
Místo konání:
Úřad městské části Praha - Velká Chuchle v 17:00h
Přítomni:
Martin Havlina, Martin Melichar, Daniel Kozický, Jan Němeček, Marek Malý, Jan
Křen
Omluveni:
Karel Doubner
1. INO CHUCHLE
Předseda DV předal členům výboru informaci o novém programu na přípravu zápisů a
podkladů pro výbory a zasedání zastupitelstva.
2. Parkování
2.1. Zóna 30 Velká Chuchle
•

Zóna 30 - proběhla schůzka s DIPREM k podobě úprav parkování v ul. Pod Akáty, Na
Mrázovce a Nad Drahou – obdržena CN na zpracování studie (Úprava parkování v ulicích
Pod Akáty a Na Mrázovce ve Velké Chuchli 59.278 Kč ). Následně proběhne první místní
šetření společně s vybranými obyvateli dotčených ulic. Po vypracování studie proběhne
veřejné projednání s dotčenými obyvateli.

•

předání ulice Na Hvězdárně – předání je nutné pro následné úpravy ke zklidnění dopravy v
ulici Na Hvězdárně . V 7/2020 fa Azimut měla vypracovat aktualizaci geometrického plánu;
cca do 11/2020 pak předání podkladů na katastr a následně do správy TSK Praha

2.2. Zóna 30 Malá Chuchle
Dokumentace odešla na odbor dopravy - Prahy 16, čekáme na vyjádření Policie. Proběhnou
přípravné terénní úpravy.
3. Optimalizace trati Praha - Radotín
Informace od místostarosty k mimoúrovňovému křížení ve Velké Chuchli (jednání mezi
investorem stavby a dotčenými obyvateli – MČ je moderátorem jednání mezi stranami; veřejná
schůze s občany MČ – termín 22.10.2020 v K8 )
4. Žádost občanů ul. Na Lahovské
Provedena oprava ulice Nad Libeřským potokem; další ulice dle možností na přelomu roku
2020/2021
Na podzim bude provedena úprava zeleně.

5. Žádost o výstavbu parkovacího stání na pozemku MČ
Dopravní výbor doporučuje schválit na jednání ZMČ žádost paní Š. úpravu parkování. Úprava
bude provedena na náklady žadatele.
Usnesení:
schvaluje
na základě doporučení výboru dopravy ze dne 7.9.2020, žádost o zřízení parkovacího stání v
ulici Nad Libří č.p. 238/25 s tím, že realizace bude provedena na vlastní náklady
žadatelů.
6. Hlídání rychlosti u Základní školy
Dopravní výbor doporučuje umístit v roce 2020 radar s vyobrazením RZ a to před ZŠ.
Všichni přítomní hlasovali pro.
7. Ostatní
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

DV bere na vědomí informaci , že v termínu 14. 9. – 31. 10. 2020 bude probíhat první a druhá
etapa obnovy kabelového vedení kNN a to v ulicích Strmý vrch, Prodloužená, Spádová,
Starochuchelská.
Zastřešení dalších autobusových zastávek - 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. Kejdany z DPP), případně předat na stav. výbor aktuální stav – řešení i zastávky Nám. Omladiny – možnosti kruhové křižovatky a aut.
zastávka na ulici Starochuchelská – možnosti x projekt (starší varianta studie/ projektu p.
Marek plánek) – DV doporučuje zpracování a rozpracování variant zklidnění dopravy s
vyřešením zastávky s využitím prvků zeleně; stav a podoba zastávky Kazínská – informace pí
starostka
Mrkosova x Na Hvězdárně – podnět k osazení zrcadla od pí S. - z důvodu omezení šíře
chodníku nebude zrcadlo umístěno
Opravy chodníků (Zbraslavská, Podjezd, v době od 10.7. do 4.9. proběhne výkop chodníku v
ulici Podjezd) – stav zatím se nezačalo
DV doporučuje umístit kamery v obci (křižovatka Radotínská x Starochuchelská (přejezd) zažádáno v rámci Optimalizace trati a přislíbeno zástupcem investora stavby; podchod v Malé
a Velké Chuchli - doporučujeme vypracovat cenovou nabídku a poslat žádost na TSK
Možnosti dobíjecích stanic pro elektromobilů u trafostanic – oslovení PRE vedením radnice o
další informace a sdělení možností
Možnost ankety na občany pro vybrání míst umístění cyklostojanů – odbaví tajemnice
DV, DV doporučuje zejména cyklostojany u hřiště v Malé Chuchli, u hřiště u ZŠ
Obnova polní cesty od Solanky – zažádáno na MHMP o příspěvek na vybudování, nyní ve
fázi pořizování podkladů
Posunutí cedule k odbočení Velká Chuchle na Strakonické na odbočovací pruh k Hornbachu –
stav – je stále na odboru dopravy P16
Stav umístění dopravní značky u prostoru sjezdu ze Strakonické k fotbalovému hřišti – DV
doporučuje vypracovat DIO pro umístění vodorovného dopravního značení pro vyznačení
stání osobních aut (parkoviště) v daném místě
Opětovně DV žádá vedení radnice o posun v jednání s organizacemi pro vznik žel. Zastávky v
Malé Chuchli na Branickém mostě – viz zápis 1 a 2/2019 - schůzka s ROPIDem

•
•
•
•

DV doporučuje vyvolat další schůzku se SŽ ohledně předání informací k Tunelu koridoru
Praha – Plzeň
Informace od tajemnice DV k provedeným opravám chodníků a silnic v MČ a termíny dalších
do konce roku 2020
Hlídání rychlosti na Radotínské (podnět pí D.) – DV doporučuje umístit radar se zobrazením
rychlosti a RZ v roce 2021, stejně tak DV doporučuje tento typ radaru i na ulici Na Hvězdárně
Podnět pana Malého – autovraky a nepojízdná auta na území MČ – řeší TSK Praha, Městská
Policie v rámci řízení o odtahu
Konec v 18:45h
Zapsala tajemnice výboru: Pavla Machánková

Předseda výboru: Martin Havlina

