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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KOMISE DOPRAVY 
konané dne 2. 11. 2022 

 

Přítomni p. Šafařík 

p. Hobza 

p. Hájek 

p. Kyselý 

p. Šnobr 

p. Matoušek 

p. Klíma 

Za MČ Praha-Kunratice p. Hýža 

p. Nováček 

p. Kubát 

Omluveni  

Hosté  

První zasedání komise volebního období 2022–2026 v novém složení. 

Na jednání byly stanoveny trvalé cíle a témata, která budou pravidelně projednávána vč. postupu 

v agendě 

1. Zavádění zón 30 v obytných částech Kunratic 

Byl zrekapitulován stávající dosažený stav a nastíněna řešená oblast Kunratice-sever 

2. Problematika cyklistické dopravy na území Kunratic s důrazem primárně na bezpečnost všech 

účastníků provozu 

3. Dopravní situace a obsluha ZŠ-MŠ 

Byl zrekapitulován stav a vývoj posledních let, kdy došlo k zásadnímu zabezpečení pohybu dětí 

v blízkosti školy a odblokování provozu, navzdory obecně rostoucím intenzitám dopravy; 

předpokládá se revize a systematické vylepšování dle dalších jednání KD 

Další: 

1. Komise byla informována o stavu realizace VDZ v Uměleckých ulicích a Pražského povstání, 

v souvislosti se zavedením nových obytných zón a obecně rozhraní zón s různým dopravním 

režimem bylo v rámci diskuse doporučeno podpořit informovanost obyvatel/řidičů o obytné 

zóně a jak se v ní chovat. 

2. Komise byla informována o postupu prací Chodníkového programu 2019, v rámci diskuse bylo 

doporučeno lépe veřejnosti vysvětlit vývoj a princip tohoto programu 

3. Komise byla informována o pokračujícím programu PREdi na výměně el. sítě vč. zavedení 

optovláken 

4. Komisi byla představena vize, jak zahájit přípravné práce na rekonstrukci Vídeňské v oblasti 

Betáně, přičemž tento úsek je hodnocen jako jeden z nejproblematičtějších pro všechny 

účastníky provozu vč. zcela nevyhovujících či chybějících pěších vazeb (p. Klíma upozorňuje 

zejména na technicky nevyhovující stav vazby Pod Javory – Betáň). Činnost ze strany hl. m. 

Prahy/TSK na jakýchkoli přípravách je dlouhodobě nulová i přes stávající snahu MČ. Komise 

dá postupně dohromady vnímané problémy a základní představu o budoucí funkci komunikace, 

následně bude existující diplomová práce s tímto tématem podrobena prověření a 

připomínkování a problematika bude následně předpřipravená předána na TSK/HMP. V rámci 

diskuse byla podpořena myšlenka víc zapojovat studenty technických oborů pro získání studií 

rekonstrukcí apod. v Kunraticích. 
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Předpokládaná témata na dalším jednání, úkoly: 

1. Trvalé cíle 

2. Sestavení problémů oblasti Betáně a nastínění budoucí podoby a potřeb 

3. Probrání problematiky ul. K Verneráku, rekapitulace, možnosti, Z30 

Jednání KD bylo ukončeno v 19:10 

Termín následujícího jednání 7. 12. 2022 

Zapsal: Martin Kubát; 4. 11. 2022 


