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Věc: interpelace – údaje o dopravní situaci – Smetanovo nábřeží 

 

Vážený pane předsedo, 

obracím se na vás s interpelací ohledně dopravní situace na území Prahy 5 v souvislosti 
s částečným omezením provozu na Smetanově nábřeží, k čemuž rada MČ přijala zvláštní 
usnesení.   

V usnesení rady č. 38 ze dne 3. 6. 2020 „Stanovisko MČ Praha 5 k uzavření části Smetanova 
nábřeží“, jehož jste předkladatelem, uvádíte následující: 

„Toto opatření negativně ovlivňuje dopravu i v naší městské části Praha 5 a je realizováno v 
neprospěch rezidentů. I přes opakované ujišťování zástupců městských částí náměstkem pro 
dopravu MHMP Adamem Scheinherrem, že takováto opatření budou řešena s městskými 
částmi, tak Rada hl. m. Prahy opět mocensky rozhodla a tím negativně přispěla ke zhoršení 
dopravní situace nejen v okolí Smetanova nábřeží, ale i Prahy 5 (především v okolí ulic 
Zborovská, Vítězná a Újezd).“ 

Tímto si Vás dovoluji požádat o předložení údajů, na jejichž  základě,  jste dospěl k závěru, že 
došlo ke zhoršení dopravní situace jmenovaných ulic Zborovská, Vítězná a Újezd a jejich 
okolí. Bylo snad provedeno nějaké měření? Hovořil jste s rezidenty, bydlícími v této oblasti? 
Byl jste se zde osobně na kontrole během dopravních špiček i mimo ně, abyste se na vlastní 
oči přesvědčil o dopadu opatření na naši městskou část? 

Jezdím přes Most Legií téměř každý den ráno  mezi 8 a 9 hodinou a dopravní  situace  se zde  
naopak radikálně zlepšila a most je plynule průjezdný. Také zdejší rezidenti, kteří v oblasti 
uvedených ulic bydlí, zhoršení dopravní situace nepotvrzují, ale naopak uvádějí, že se zde 
dopravní situace výrazně zlepšila, a to včetně plynulosti MHD.   

Chápu, že vy, ani další  členové rady MČ Praha 5 s omezením na Smetanově nábřeží asi 
nesouhlasíte a respektuji Váš názor. Současně si Vás, jakožto předsedu dopravního výboru,  
dovoluji požádat, aby se vyjádření RMČ v záležitostech dopravy nadále vždy opírala o 
objektivní data a nikoli politické názory, neboť pak může docházet k matení veřejnosti.  

S pozdravem 

Ing. Josef Cuhra  

klub KDU  a nezávislých, předseda 


