
Regionální meeting projektu EPTA

Prezentace Studie proveditelnosti 

- dopravní obslužnost veřejnou dopravou

25. září 2013 MČ Praha-Suchdol

ZÁPIS

Přítomni: zástupci z ÚRM hl.m. Prahy, ROPID, DPP hl.m. Prahy, ČZU, MČ Prahy 6, Magistrátu hl.m.
Prahy, starosta Únětic, viz prezenční listina

1. Uvítání +  představení týmu zpracovatele studie ČZU

Petr Hejl, starosta MČ Praha-Suchdol

2. Prezentace  - Studie proveditelnosti 

Ing. Zdražil, odborný řešitel za ČZU Praha

Obsah  studie  -  charakteristika  zájmového  území,  sociologické  vazby,  dopravní  situace,  využití
mezinárodních  zkušeností  při  plánování  dopravy  od  ostatních  partnerů  projektu  EPTA,  odborné
popisy  a  koncepce  rozvoje  dopravního  řešení  v  dané  oblasti.  Popis  dvou  základních  systémů
organizace veřejné dopravy - Autobus / tramvaj. Slabé a silné stránky navrhované tramvajové trasy -
emise, hluk, nižší bezpečnost - cyklo, chodci, dopravní zácpy. Propojení na stávající systém a rozvoj
okolí.  

3.  Popis navrhované tramvajové trasy

Ing. Lejčar, Ing. Ondovčák

Konkrétní  návrhy  řešení  dopravy  -  Tram  varianta  1,2  +  záchytná  parkoviště  (Podbaba,  Sedlec,
Výhledy).  Varianta osová a boční vč.  řezů. Pozitiva a negativa vybraných dvou základních systémů
organizace veřejné dopravy - Tram / autobus. Schéma obslužnosti území P-Suchdol, Lysolají a Sedlce
vč. docházkové vzdálenosti na zastávky MHD. Návrh záchytného parkoviště a terminálu P&R + B&R na
Výhledech, porovnání se Strassburgem.

4. Ing.  Jakub Zajíček a  Ing.  Marek  Zděradička  –  Útvar  rozvoje  hl.m.  Prahy -  specialisté  na
koncepci dopravy

Připomínkoval prezentovanou tramvaj, očekával více argumentů proč tramvaj (přínosy ve srovnání se
stávajícím systémem,  rozbor nákladů 4,5  km novostavby tram za  2 mld.  Kč,  Praha na to  nemá -
finance z EU - kritéria na spolufinancování jsou náročná (viz. trasa metra A). Tram varianta jedině po
páteřní dráze (Kamýcká), né obsluha MČ Suchdol.



 Diskuse nad obsahem - důvody jsou jasné (ČZU se rozšiřuje, kapacita autobusů nestačí, zácpy, není
vlastní cesta, trasa až k metru. Tram zapadá do celoměstské koncepce, přínos pro Středočeský kraj).
Chceme zafixovat změnu v dopravním řešením - navrhovaná tramvajová trasa, do územního plánu
hl.m. Prahy a proces posunout dále. 

5.  Vladimír Vytiska - Starosta obce Únětice

seznámil přítomné s projektem programu INTERREG IVC - D-AIR - pražský letištní region - 15 sdružení
obcí a MČ. Zaměřeno na emise a hluk z letiště Praha-Ruzyně.

Následuje diskuse a detailní seznámení s variantami tramvajových tras a záchytného parkoviště.

Přílohy:

Program akce

Prezentace: Zdražil, Lejčar




