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Věc:
Návrh, připomínka, podnět podle § 16 odst 2 g) Zákona Č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

My, níže podepsaní občané s odvoláním na § 35 odst. 2 výše
uvedeného zákona, cit.:

" ... Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále
pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o
vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb
svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany
a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a
vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku",

navrhujeme v ulici Lumierůr - viz níže:

1. zřídit 3 přechody pro chodce, a

2. vyřešit křižovatku Barrandovská, Skalní a Lumierů tak, aby došlo
k jejímu zpřehlednění a zpomalení průjezdu, a

3. zklidnit a zpomalit motorový provoz v ulici Lumierů, a to např.
jejím stavebním zúžením, vytvořením nového travnatého pruhu,
případně nového stromořadí nebo chráněné cyklostezky, apod .. ,
což lze vše vytvořit pro zkušební provoz umístěním přenosných
plastových zátarasů (dopravního značení).

S pozdravem

/ 1/ L'Ing. Jan Kantor l-. / 2 /
bydl. VUlt t/{f1/~1í
Kříženeckého Nám. 990/4
15200, Praha-5
honza. kantor@centrum.cz
+420776703723



51.2 v VIlO
Úřad městské části Praha 5
Vojtěch Zapletal, radní
Štefánikova 13,15, 15022 Praha 5
telefori: 257 000 859
e-mail: vojtech.zapletal@praha5.cz
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Vážený pan

Ing. Jan Kantor

Křížencckého nám. 990/4

152 00 Praha 5

V áš dopis zn. Naše čj
MC0555786/2010/RADZ

84110

Vyřizuje / linka
Hradilová Elena /
257000501

Datum
29.09.2010

Věc:
Dopravní opatření v ul. Lumiérů

V ážený pane,

informoval jsem Vás dopisem č. j. MC05 37867/2010; 63/10 ze dne 8.7.20] O, že Vaše návrhy
na řešení dopravní situace v oblasti Barrandovská, Skalní a Lumiérů bude předložena na
zasedání komise dopravy Rl\1Č Praha 5. Uvedená komise dospěla na svém zasedání dne
8.9.2010 k následujícímu stanovisku:

Komise doporučuje požádat B1:;'SIP o prověření dopravní situace v ul. Lumiérů a návrh jejího
řešení.

V souvislosti s tímto stanoviskem jsem odeslal Odboru dopravy Magistrátu hL In. Prahy
žádost o předložení návrhu možného řešení, vycházejícího z prověření u odborné instituce -
Technické správy komunikací hl. m. Prahy prostřednictvím programu BESIP.



Úřad městské části Praha 5
Vojtěch Zapletal, radní
$tefánikova 13,15,15022 Praha 5
telefori: 257 000 859
e-rnail: vojtech.zapletal@praha5.cz

111111I1111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111MC(1l5X(1l(1l5ACRM

Magistrát hl. m. Prahy

Odbor dopravy

Ing. Jan Heroudek - ředitel odboru

.Jungmannova 29/35

110 00 Praha 1

V áš dopis zn, Naše č.j
MC05 55875/201 O/RADZ

85110

Vyřizuj e / linka
Hradilová Elena /
257000501

Datum
30.09.2010

Věc:
Žádost o stanovisko k návrhu občaml- dopravní opatření v ul. Lumiérů, Praha 5

V ážený pane řediteli,

v souvislosti s návrhem občanů MČ Praha 5 na řešení dopravní situace oblasti
ul. Barrandovská, Skalní a Lumiérů (viz příloha tohoto dopisu) si Vás dovoluji jako nadřízený
orgán Odboru dopravy a ochrany životního prostředí MČ Praha 5 požádat o stanovisko.

K mé žádosti mě vede skutečnost, že dle názoru příslušného silničního správního úřadu (ODŽ,
ÚMČ P5) není intenzita dopravy v této oblasti důvodem pro provedení takto navrhovaných
(provizorních) dopravních opatření. Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 5
preferuje definitivní řešení, spočívající v kompletní rekonstrukcí komunikací v této lokalitě,
což je však záležitost dlouhodobá a bez dostatečných finančních prostředků i nejistá. Uvítám
také předložení návrhu možného řešení, vycházejícího z prověření u odborné instituce -
Technické správy komunikací hl. m. Prahy, prostřednictvím BESIP, neboť dle občanů je
nutné zvýšit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

S pozdravem

..r!t/l'>CZj
Vojtěch zaplJal '

Příloha
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
MUDr. RADEK KLÍJ\1A

STAROSTA

Vážený pan

Ing. Jan Kantor

Kříženeckého nám. 990/4

152 00 Praha 5

Váš dopi S zn. Naše č.j
MC0567249/2010

94110

Vyřizuje / linka
Hradilová Elena I
257000501

Datum
08.12.2010

Věc:
Dopravní opatření v ul. Lumíérů, Praha 5

V ážený pane inženýre,

jak jste byl již dříve informován, požádal bývalý radní p. Vojtěch Zap1etal Odbor dopravy
Magistrátu hl. m. Prahy o předložení návrhu řešení dopravní situace v ul. Lumiérů.

V příloze Vám zasílám stanovisko Odboru dopravy MHMP ze dne 27.10.2010. Omlouvám se
Vám za časovou prodlevu, která vznikla tím, že bývalý 1. zástupce starosty Ing. Horák
připravený dopis nezvládl podepsat.

Zpracování studie od TSK bude náš Odbor dopravy a ochrany životního prostředí sledovat.

S pozdravem

MUDr. Radek Klíma
starosta

Příloha: dle textu
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v VílO
HLAVNÍ M.ĚSTO PRAHA

MAGTSTRÁ T HLA VNÍHO MĚST A PRAHY
Odbor dopravy

•
Úřad městské část iPraha 5
Vojtěch ZapletaI, radní
Štefánikova 13
15022 Praha 5

•
Sp.zn. Čj.
S-MHMP 804658/2010 MHMP-885188/2010IDOP-04/Jv

Vyřizuje / linka
Bc. Javašov/4325

Datum
27.10.2010

Věc: Dopravní opatření v ulici Lumiérů

Vážený pane radní,

po prověření dopravní situace v ulicí Lumiérů a prostoru křižovatky Skalní x Barrandovská x
Lumiérů musím konstatovat, že stávající stav není z hlediska bezpečnosti chodců optimální,
nicméně v celoměstském srovnání skutečně s ohledem na intenzity dopravy je uspokojivý. Zřídit
přechod pro chodce provizorní úpravou není možné vzhledem k oddělení vozovky od chodníku
travnatým pasem. Před realizací přechodů je třeba provést stavební úpravy chodníků včetně
úpravy zeleně. Situace je zhoršená i četnými vjezdy na soukromé pozemky. Současně je třeba si
uvědomit, že vyznačení přechodů při současných intenzitách dopravy je z hlediska bezpečnosti
velmi problematické.
Z výše uvedených důvodů pověřujeme TSK h1.m. Prahy zpracováním studie na úpravu
dopravního režimu s důrazem na zpomalení provozu.
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Ing. aa Her o ude
ředitel dboru dopr,

Co: spis DOP-04 sektor 5

Sídlo: Maríánské nám. 2, 110 01 Praha I
Pracoviště: Jungmannova 29, 111 21 Praha I
tel. 236001 ) 11, fax 236 007 039
e-rn ai l: dop@cityofprague.cz


