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1 Schválení programu 
 

Předseda Komise dopravní Vladimír Šuvarina vzhledem k přítomnosti občana k bodu 
3.10. navrhl přesunutí tohoto bodu na druhé místo programu. Následně proběhlo 
hlasování o nové podobě programu. 
 
Hlasování o programu: 
Pro: 10 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 
 
Program byl přijat. 
 
 
17:10 – přichází Ing. Lukáš Novák 
 

2  Administrativní záležitosti  
 

Proběhlo hlasování o přítomnosti zástupce ROPIDu na jednání. 
 
Hlasování o přítomnosti zástupce ROPIDu: 
Pro: 11 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 
 
Přítomnost zástupce ROPIDu byla schválena. 

 

2.1 Kontrola zápisu 3/2019 (19.03.2019) 
 

Předseda komise Vladimír Šuvarina se přítomných dotázal, zda mají připomínky k 
zápisu, vzhledem k tomu, že nebyly žádné návrhy, proběhlo hlasování o stávající 
podobě zápisu. 
 
Hlasování o zápisu: 
Pro: 11 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 
 
Zápis byl schválen. 

 
 



3 Podněty z oblasti dopravy 

3.1 Dopravní situace v ulici Na Krutci 
 

Předseda komise Vladimír Šuvarina informoval členy komise, že 28.5.2019 proběhne 
jednání s občany Vokovic pokud by se někdo z členů komise chtěl zúčastnit. 
Dále informoval, že o přítomnost na jednání požádali tři občané a navrhl hlasovat o 
jejich přítomnosti na jednání. 
 
Hlasování o přítomnosti občanů: 
Pro: 11 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 
 
Přítomnost občanů byla schválena. 
 
Členové komise spolu s občany diskutovali o dopravní situaci ve Vokovicích zejména o 
komunikaci Na Krutci. Následně předseda komise poděkoval občanům za účast na 
jednání a ukončil jejich přítomnost k tomuto bodu. 
Proběhla diskuze členů komise, na jejímž základě navrhl předseda komise Vladimír 
Šuvarina níže uvedené usnesení. 
 
Návrh usnesení: Komise dopravní podporuje zjednosměrnění ulice Na Krutci za 
podmínky realizace rozšíření komunikace Horoměřická o jeden jízdní pruh vyhrazený 
pro MHD. 
 
Viktor Mahrik vznesl protinávrh.  
 
Protinávrh usnesení: Komise dopravní podporuje zjednosměrnění ulice Na Krutci ,tak 
jak tomu bylo během zkušebního provozu. 
 
Pro: 3 
Zdržel se: 0 
Proti: 8   
 
Protinávrh nebyl přijat. 
 
Následně proběhlo hlasování o prvotním návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: Komise dopravní podporuje zjednosměrnění ulice Na Krutci za 
podmínky realizace rozšíření komunikace Horoměřická o jeden jízdní pruh vyhrazený 
pro MHD. 
 
Pro: 10 
Zdržel se: 1 
Proti: 0 
 



 
Návrh usnesení: Komise dopravní žádá Ing. Jiřího Lálu, aby se aktivně prosazoval výše 
přijaté usnesení. 
 
Pro: 11 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 
 
Usnesení bylo přijato. 

 

3.2 Parkování v ulici U podchodu 
 

Předseda komise Vladimír Šuvarina informoval členy komise, že tento bod navrhl 
k projednání Ing. Roman Mejstřík a dále, že o přítomnost jednání požádal občan a 
navrhl hlasovat o jeho přítomnosti 
 
Hlasování o přítomnosti občanů: 
Pro: 11 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 
 
Přítomnost občanů byla schválena. 
 
Proběhla krátká diskuze, během které občan nastínil členům komise problémy 
s parkováním v ulici U podchodu. Jedná se zejména o to, že rezidenti nemohou v ulici 
zaparkovat, protože občané odstavuji v ulici svá auta. 
Ing. Dana Charvátová informovala, že předmětná ulice bude v rámci rozšíření ZPS 
zařazena do území s vymezením ZPS. 

 
Návrh usnesení: Komise dopravní podporuje zařazení ulice U podchodu do dílčího 
rozšíření ZPS. 
 
Pro: 11 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 
 
Usnesení bylo přijato. 

 

3.3  Nařízení HMP k rozšíření ZPS 

Ing. Dana Charvátová prezentovala členům komise předpokládaný návrh 
projektového řešení. Následně proběhla krátká diskuze k projednávanému nařízení 
HMP k rozšíření ZPS. Členové komise k tomuto bodu obdrží veškeré podklady a 
mohou se k němu vyjádřit. Ing. Roman Mejstřík navrhl, aby k tomuto bylo přijato 
usnesení s pevně danými termíny. 



Návrh usnesení: Členové Komise dopravní obdrží dokumenty k nařízení HMP 
k rozšíření ZPS během středy 22.5.2019 na jejichž základě budou moci zasílat své 
připomínky k nařízení nejpozději do pátku 24.5.2019 13:00.  Tuto informaci obdrží 
všichni členové komise emailem od zapisovatelky komise. 

 
Pro: 11 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 
 
Usnesení bylo přijato. 
 

3.4 Mám nápad pro Šestku – park před Katolickou teologickou fakultou UK v Thákurově 
ulici  

 

 
 
Ing. Dana Charvátová společně s Vladimírem Šuvarinou prezentovala členům komise 
návrh na úpravu. 
 
Návrh usnesení:  Komise dopravní podporuje prezentovaný návrh dopravního řešení 
oblasti. 
 
Pro: 11 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 
 
Usnesení bylo přijato. 



 

3.5 Místní šetření na linkách 108,116,216 
 

Ing. Martin Fafejta seznámil členy komise s výsledky místního šetření. Na fotografiích 
prezentoval místa pro vznik nových zastávek v ulicích Českomalínská, Dlouhý lán, 
Roosveltova. 
Následně proběhla diskuze o problémech, spojených s realizací těchto zastávek. 
 
V rámci tohoto bodu prezentoval Ing. Martin Fafejta umístění nové autobusové 
zastávky Na Pastvinách ve směru, kde chyběla. (KD 1/2019 bod 3.6.) 
 
Návrh usnesení:  Komise dopravní doporučuje, aby byl předán požadavek na TSK na 
úpravu prostoru pro zastávku Na Pastvinách. 
 
 
Pro: 10 
Zdržel se: 1 
Proti: 0 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
Návrh usnesení:  Komise dopravní podporuje změnu trasy linky 216 a zřízení zastávky 
s pracovním názvem ,,Dlouhý lán“. 
 
Pro: 10 
Zdržel se: 1 
Proti: 0 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
18:45 – odchází Ing. Jiří Lála 
 

3.6 Dopravní situace na lince 119 – velkokapacitní autobusy 
 
Ing. Martin Fafejta prezentoval  členům komise vyhodnocení provozu 
velkokapacitních autobusů na lince 119 k zajištění dopravní obslužnosti 
mezinárodního letiště Václava Havla. Následně proběhla diskuze. 

 
 



3.7 Prázdninové omezení na linek na Praze 6 

Ing. Martin Fafejta informoval členy komise o omezení linek MHD na území Prahy 6. 
Prezentovaný dokument bude během měsíce zveřejněn dopravním podnikem. 

 

3.8 Plošné zavedení charakteru zastávek ,,na znamení“ 
 

Zástupce ROPIDu prezentoval členům komise historii přípravy plošného zřízení 
zastávek na znamení a aktuální stav. 

 
19:13 odchází Ing. Jiří Hoskovec 
19:14 – odchází Mgr. Petr Exnar 
19:16 - odchází Ing. Roman Mejstřík 

 

3.9 Integrace Rakovnicka 
 

 
 

Ing. Martin Fafejta prezentoval členům Komise dopravní integraci autobusových linek 
z oblasti Rakovnicka v ulici Kuklova. 
 

3.10 Duhová kniha 
 

Ing. Dana Charvátová představila členům komise návrh duhové knihy, což je přehled 



plánovaných investičních akcích na následujících 5 let. Komise dopravní vzala tento 
dokument na vědomí. 

 

4  Různé 
 

V bodě různé nebyly diskutovány žádné podněty. 
 
Jednání Komise dopravní bylo ukončeno v 19:45. 
 
Zapisovatel: Veronika Loudová 
Ověřovatel zápisu: Ing.. Lukáš Novák 
 
Termín dalšího řádného zasedání Komise dopravní je stanoven na 18.06.2019 
 
V případném zájmu projednání nějakého konkrétního podnětu ze strany občanů, 
nebo případné účasti na jednání komise, kontaktujte zapisovatelku komise Veroniku 
Loudovou vloudova@praha6.cz . 

 


