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Uřad městské část!
nám. 14. řiJra 1381/4

PETICE - 8 -11- 2010
dle čl. 18 Listiny základních práva svobod
a zákona Č. 85/1990 Sb. o právu petičním

V v,, d VI b ěd l obč o bvdlí ich j" N d Z' v·, k v - d ' !:/ / 117/0njnu os o, ez ve OIm o canu y ICIC v U JCI a amecmci, e zmene opravm si'uace.
My, níže podepsaní občané Prahy 5, prostřednictvím této petice žádáme o prošetření daného stavu.

Dovolujeme si navrhnout dvě řešení:

1) Návrat k původnímu stavu, který vyhovoval po více než 30 let. To znamená odstranění
značky zákazu stání, která je umístěna za křižovatkou ulic Nad Zámečnicí a Nad
Buďánkami II (před domem č.o. 31).

2) Zamezení průjezdu rezidenční oblastí změnou provozu částí ulice Nad Zárnečnici
z obousměrného na jednosměrný, průjezdný pouze ve směru od křižovatky ulic Ke
Klimentce a Nad Zámečnicí (viz plánek). Toto řešení by vedlo ke zklidnění celé oblasti.
Dosavadní dopravu opačným směrem by nadále obsluhovala páteřní komunikace
PodběJohorská.
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Děkujeme.

Za petiční výbor:
doc. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc., Nad Zámečnicí 18, Praha 5,15000
Jiří Hradil, Nad Zámečnicí 18, Praha 5,15000
ing. Kamil Žák, Nad Zámečnicí 20, Praha 5, 15000

Zastupovat petični výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterykoliv člen petičnlho vyboru (klauzule vyžadovaná §5, písmo J :::ák. Č. 85/1990 Sb.)
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
Ing. Jiří Vejmelka
zástupce starosty

Vážený pan

Doc. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc.

Nad Zámečnicí 18

15000 Praha 5

Váš dopis zn. Naše č.j
MC056857112010/ZSTV

1//1 O

Vyřizuje I linka
Hradilová Elena /
257000501

Datum
24.11.2010

Věc:
Změna dopravní situace v ul. Na Zámečnicí, Praha 5

V ážený pane,

k Vaší petici přijaté dne 8.11.2010 sděluji, že podnět občanů bude projednán na nejbližším
zasedání komise dopravy a poté Radou městské části ÚMČ Praha 5. S výsledkem budete
seznámeni naším dalším dopisem.

S pozdravem

/t-/f~
Ing. Jiří Vejrnelka
zástupce starosty



51.2 V VilO

11111111111~~IIIIIIIIIIIIII~11111111111111111111111111I1I11Mc05X005QGZY
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

Mgr. Martina Atlasová
předsedkyně komise dopravy Vážený pan

Doc. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc.

Nad Zámečnicí 18

15000 Praha 5

V áš dopis zn. Naše č.j
12110

Vyřizuje I linka
Hradilová Elena /
257000501

Datum
07.12.2010

Věc:
Dopravní situace v ul. Nad Zámečníci - informace o jednání komise dopravy

Vážený pane Janovský,

komise dopravy MČ Praha 5 se na svém jednání dne 01.12.2010 projednala petici občanů
bydlících v ulici Nad Zámečnicí ze dne 08.11.2010.

Komise se nepřiklání k řešením, která tato petice navrhuje. Jako opatření, které by částečně
pomohlo řešit problémy s parkováním v ulici Nad Zámečnicí, komise navrhuje časově omezit
možnost stání na té straně ulice, kde je v současné době umístěna dopravní značka zákaz
stání.

Chtěla bych Vás pozvat na další jednání komise dopravy, které se uskuteční dne 15.12.2010
v 16.00 v zasedací místností č. 330, 3. poschodí, ÚMČ, nám. 14. října Č. 4, Praha 5. Na
tomto zasedání bude projednán návrh konečného řešení dopravní situace v ulici
Nad Zámečnicí.

S přátelským pozdravem

/-

~bd%1~-6.Martina Atlasbvá
předsedkyně komise dopravy
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
MUDr. RADEK KLÍMA

STAROSTA

Vážený pan

Doc. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc.

Nad Zámečnicí 18

150 00 Praha 5

Váš dopis zn. Naše čj
44/11

Vyřizuje / linka
Hradilová Elena /
257000501

Datum
12.01.2011

Věc:
Odpověd' na petici - změna dopravní situace v ul. Nad Zámečnicí, Praha 5

Vážený pane doktore,

na základě doporučení komise dopravy se Rada MČ Praha 5 rozhodla akceptovat návrh
obsažený v petici občanů k ul. Nad Zámečnicí, tj. změnu dopravního režimu v části ulice na
jednosměrný provoz. Jedná se o úsek mezi křižovatkou s ulicí Ke Klimentce až ke křižovatce
s ulicí Nad Buďánkami II, který bude jednosměrný ve směru od ul. Plzeňská. Opačný směr
bude veden ul. Ke Klimentce, beze změny, případně s omezenou rychlostí. Současně bude
vlastník komunikací, tj. hl. m. Praha prostřednictvím Technické správy komunikací (správce
komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy) požádán o provedení rekonstrukce ul. Nad Zámečnicí
tak, aby byla zvýšena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (zřízení
zpomal ovacích prahli, lokální zúžení komunikace, apod.).

Vámi navrhované řešení, tj. návrat k původnímu stavu (odstranění dopravního značení "zákaz
stání") nebylo akceptováno, neboť šířkové parametry této komunikace neumožňují legalizaci
stání po jejích obou stranách. O stanovení této zrněny dopravního režimu bude požádán
příslušný silniční správní úřad s tím, že Rada MČ Praha 5 se s návrhem ztotožňuje a souhlasí
s jeho realizací. Pro úplnost sdělujeme, že po změně tohoto dopravního režimu budou jeho
dopady a reakce občanů sledovány, přičemž po uplynutí tří měsíců bude opatření komisí
dopravy vyhodnoceno.

S pozdravem

MUDr. Radek Klíma.ó,
starosta /l} 1 "
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Štefánikova 13,15, 15022 Praha 5
lČO: 00063631

tel: 257 000 971
fax:257 000 865 e-rnail: radek.klima@praha5.cz


