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1 Schválení programu 

 
Předseda Komise dopravní Vladimír Šuvarina přivítal členy komise na online jednání. 
Informoval členy komise, že pan Ing. Štěpán Zrna ruší své členství v hnutí ANO a z tohoto 
důvodu končí i jako člen Komise dopravní. 
 
Hlasování o programu: 
Pro: 10 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 
 
Program byl přijat. 
 
Hlasování proběhlo v chatu aplikace ZOOM, čtyři členové nehlasovali. 

 

2  Administrativní záležitosti  

 

2.1 Kontrola zápisu 06/2020 (24.11.2020) 

 
Předseda komise Vladimír Šuvarina se přítomných dotázal, zda mají připomínky 
k zápisu, vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné návrhy, proběhlo hlasování 
o stávající podobě zápisu. 
 
Hlasování o zápisu: 
Pro: 10 
Zdržel se: 1 
Proti: 0 
 
Zápis byl schválen. 

 
Hlasování proběhlo v chatu aplikace ZOOM, tři členové nehlasovali. 

 

3 Podněty z oblasti dopravy 

3.1 Podněty v oblasti BESIP 2021 

 
Ing. Bc. Miroslav Sachl seznámil členy komise s vytipovanými lokalitami, které budou 
zaslány na MHMP v rámci programu BESIP.  Jedná se o šestnáct lokalit, kde se jedná o 
stavební úpravy a tři lokality, kde by se provádělo úsekové měření rychlosti. 
 
 
 
 



 
 

STAVEBNÍ ÚPRAVY 
 

1. Vostrovská - Na Viničních horách 
zvýšená plocha křižovatky 

 
2. Stochovská (x Ruzyňská) 

vytažené chodníkové plochy, zlepšení podmínek pro přecházení 
 

3. Na Břevnovské pláni – Bolívarova 
zvýšená plocha křižovatky, vytažené chodníkové plochy 

 
4. Slezanů - Za Oborou 

zvýšená plocha křižovatky, vytažené chodníkové plochy 
 

5. U Ladronky - Rozýnova a Kopeckého - Rozýnova 
zvýšené plochy křižovatek 

 
6. Pod Marjánkou - Pod Drinopolem 

zvýšená plocha křižovatky 
 

7. Šlikova - Za Strahovem 
zvýšená plocha křižovatky 
 

8. Cukrovarnická - U Laboratoře 
zvýšená plocha křižovatky 
 

9. Dělostřelecká (x Pevnostní) 
zvýšená plocha vozovky 
 

10. Tychonova - Na Valech 
zvýšená plocha křižovatky 
 

11. Terronská - Sukova - náměstí Svobody, V. P. Čkalova 
zvýšená plocha křižovatky, v případě V. P. Čkalova vytažené chodníkové plochy a 
zvýšený přechod pro chodce 
 

12. Pod Kladenskou silnicí - Na Dlouhém lánu - NN 2966 
zvýšená plocha křižovatky, zlepšení podmínek pro přecházení, vč. revitalizace plochy 
před objektem polikliniky 
 

13. Zavadilova - náměstí Bořislavka 
zvýšená plocha křižovatky (východní část) 
 

14. Pod Novým lesem - Nový lesík 
zvýšená plocha křižovatky, vytažené chodníkové plochy 
 

15. Českomalínská - Rooseveltova 
zvýšená plocha křižovatky 
 



16. Nad Motolskou nemocnicí (x Kukulova)  
Zaslepení 
 

 
MEŘENÍ ÚSEKOVÉ RYCHLOSTI: 
 

1. Evropská  
v místech křížení s ulicí Alžírská 
 

2. Na Ořechovce 
v centrální části mezi ulicemi Západní a Východní 
 

3. Sestupná a Pelikánova  
dle možností v celém tahu 
 

Následně proběhla diskuze k vytipovaným lokalitám, zejména pak k č. 16. Nad Motolskou 
nemocnicí, kde předseda komise Vladimír Šuvarina informoval, že je počítáno s  tím, že by byl 
záměr dopředu projednán s místními obyvateli. Koncepčně odlišný názor na tvorbu opatření 
tohoto charakteru vyslovil Ing. Pavel Javorský. 

 

Návrh usnesení: Komise dopravní souhlasí s návrhem lokalit k realizaci, které budou 
zaslány do programu BESIP. 
 
Pro: 11 
Zdržel se: 0 
Proti: 1 
 
Usnesení bylo přijato. 

 
Hlasování proběhlo v chatu aplikace ZOOM, dva členové nehlasovali. 
 

3.2 Plánované rekonstrukce komunikací dle schváleného rozpočtu HMP 

Místostarosta Ing. Jiří Lála seznámil informativně členy komise se seznamem 
plánovaných rekonstrukcí komunikací dle schváleného rozpočtu HMP. V této věci 
jednal samostatně s náměstkem primátora Ing. Adamem Scheinherrem, MSc. Ph.D. 
Přehledný seznam viz níže. 
 
Stavby a opravy zařazené a kryté rozpočtem 2021: 
Generála Píky 
Pletchnikova alej 
Horoměřická most 
Rozšíření ul. Vokovická u Evropské 
V Šáreckém údolí 
Jaselská 

 
projekty: 
Rozšíření Horoměřické 
Most Evropská 



Šafránecká 
Říčanova 
Technická vybavenost Baba 2 
Technická vybavenost Vokovice 
Technická vybavenost Bílá Hora 
Lávka Horoměřická 
Šárecká 
Most v Podbabě 
Lávka Dlabačov 
Úprava okolí smyčky Bílá Hora (mimo tramvajovou trať) 
Most v ulici Jinočanská , most v ulici Přílepská 
 
Dále p. náměstek sdělil panu místostarostovi Ing. Jiřímu Lálovi, že rozpočet počítá i 
s níže uvedenými stavbami (ty je ještě potřeba ověřit): 
 
Zengrova  
Jílkova 
Ve Struhách 
Bašta sv. Ludmily 
Atletická 
 
Místostarosta Ing. Jiří Lála ještě doplnil, že proběhne II. etapa - výměny tichého 
asfaltu na komunikaci Patočkova. 
 
Dále jsou v návrhu pro rok 2021 v rámci běžné úpravy zařazeny níže uvedené 
komunikace: 
 
Tomanova – úsek Štefkova – Bělohorská, jenom vozovka 
U Vorlíků – dlážděné úseky chodníků 
Roztocká – 2 jízdní pruhy v úseku kruhový objezd na Suchdol – V Podbabě 
U Střešovických hřišť – chodníky v koordinaci s PVS a.s. 
Rozýnova – vozovka v úseku Tomanova – Kopeckého a západní chodník v úseku U 
Ladronky – Kopeckého 
NN 2050 k ul. Tomanova 
Juarézova – úsek Sibiřské náměstí – Českomalínská – úseky chodníků 
Na Loukoti – chodník – pouze živice s ohledem na připravovanou TV Vokovice  
V kruhu – chodník a vozovka- – pouze živice s ohledem na připravovanou TV Vokovice  
Na Bateriích – vozovka  
Suchardova – chodníky – jako poslední v případě volných finančních prostředků  

 
Ing. Jiří Lála - MČ Praha 6 připravila projekty rekonstrukce ulic: 
Hládkov a Na Hutích, které bude Praha 6 požadovat zařadit do letošního rozpočtu, 
stejně jako Lotyšské náměstí, nebo ulici Wolkerova, která z důvodu havarijního stavu 
hrozí zavřením. 
 
Následně proběhla krátká diskuze, tento bod byl informativní a nebylo k němu přijato 
usnesení. 



3.3 Analýza bezpečnosti silničního provozu v místech vybraných základních škol 

Vladimír Šuvarina v rychlosti informoval, že projekt Analýza bezpečnosti silničního 
provozu v místech vybraných základních škol byl na komisi projednáván na přelomu 
roku 2018 a2019, následně předal slovo Ing. Miroslavu Sachlovi, který uvedl, že ČVUT, 
Fakulta dopravní pod vedením docenta Josefa Kocourka zpracovala  zmiňovanou 
analýzu. Analýza odhalila některé nedostatky v okolí škol. Problém s vodorovným a 
svislým značením (nedostatečně vyznačené přechody), technický stav komunikací 
(obrubníky), nedostatečné prvky pro nevidomé, bezbariérovost. ODŽP se 
zpracovatelem dále komunikuje a analýza bude ještě částečně doplněna, kromě 
identifikace problémů, by měl být precizován i návrh řešení vybraných problémů.  

 

4 Různé 

 

 Záměr MHMP na sjednocení pravidel pro vyhrazené pruhy pro autobusy 
MHD 

 
Místostarosta Ing. Jiří Lála navrhl prodiskutovat záměr MHMP na sjednocení 
pravidel pro vyhrazené pruhy pro autobusy MHD. Bus pruhy mají dle záměru 
města nově platit stále, tuto změnu nikdo s městkou částí nekonzultoval. 
Následně proběhla obsáhlá diskuze členů komise, v komisi nepřevládal jednotný 
názor k tomuto záměru. V rámci tohoto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 

 Autobusová linka 191 
 
Ing. Martin Fafejta informoval o komplikacích s autobusovou linkou 191, která 
zajíždí k OC Šestka, které vzhledem k současné situaci přestalo přispívat na provoz 
této linky. Členové komise projednávali možná řešení ukončení tohoto spoje. 
V rámci tohoto bodu bylo přijato násl. usnesení. 
 
Návrh usnesení: Komise dopravní nesouhlasí s ukončením linky 191 v obratišti 
Ciolkovského, zejména z důvodu omezení parkovacích míst a neobsluhování 
nácestních zastávek. 
 
Pro: 10 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 
 
Usnesení bylo přijato. 

 
Hlasování proběhlo v chatu aplikace ZOOM, čtyři členové nehlasovali. 

 

 Parkování pro policisty 
 

Ing. Petr Nedošínský navrhl v návaznosti na jednání Bezpečnostní komise, 
projednat možnost parkování pro Městskou policii. Proběhla diskuze na téma 



preferovaných pozic a možnosti parkování v ZPS, věc by bylo vhodné řešit 
systematicky, nejedná se pouze o policisty (městské i státní), ale i o zdravotní 
personál, hasiče, učitele, vojáky. Tuto problematiku je potřeba řešit koncepčně a 
ne individuálně. Městská část se snaží městské policii v rámci možností vyhovět. 
 

 Výjezdní zasedání 
 
Členové komise se předběžně dohodli, že by se březnové nebo dubnové jednání 
konalo v ulicích Prahy 6, aby se některé problematické lokality projednali 
na místě. 
 

 
Následně proběhla obecná diskuze. 
 
Jednání Komise dopravní bylo ukončeno v 19:30 hodin. 
 
Zapisovatel: Veronika Loudová 
Ověřovatel zápisu: Ing. Lukáš Novák 
 
Termín dalšího řádného zasedání Komise dopravní je stanoven na 16.02.2021 
 
V případném zájmu projednání nějakého konkrétního podnětu ze strany občanů, 
nebo případné účasti na jednání komise, kontaktujte zapisovatelku komise Veroniku 
Loudovou vloudova@praha6.cz . 


