Městská část Praha 1
Rada městské části
USNESENÍ
5. schůze
číslo UR21_0119
ze dne 02.02.2021
Zásadní stanovisko MČ Praha 1 k materiálu OD MHMP z 12/2020
"Omezení zbytné motorové dopravy v centru Prahy"
Rada městské části

1. konstatuje, že
prioritou Městské části Praha 1 je řešit zklidnění dopravy v centru a regulaci zbytné tranzitní
dopravy, avšak neztotožňuje se s návrhem řešení dopravních omezení na pravém a levém
břehu Vltavy na území MČ Praha 1 předloženým náměstkem pro dopravu hlavního města Prahy
Ing. Adamem Scheinherrem, MSc., Ph.D. pod názvem "Omezení zbytné motorové dopravy v
centru"
2. konstatuje, že
1. že návrh tak, jak je připraven, poškozuje zájmy obyvatel MČ Prahy 1
2. že návrh tak, jak je připraven, neúměrně a zbytečně zatěžuje dopravou místní
komunikační síť na území Prahy 1, ale i komunikace přilehlých městských částí
3. že návrh nehodnotí objektivně a uceleně možné dopady na dopravu na řešených
komunikacích
4. že návrh nehodnotí objektivně a uceleně vyvolané dopady na obyvatele a komunikační
síť na území MČ Praha 1 i přilehlých městských částí
3. konstatuje, že
1. že návrh předložený náměstkem pro dopravu hlavního města Prahy Ing. Adamem
Scheinherrem, MSc., Ph.D. nerespektuje jednání vedená mezi ním a radními pro dopravu
MČ Prahy 1, 2, 5, 6.
2. že materiál OD MHMP z 12/2020 „Omezení zbytné motorové dopravy v centru“
neřeší dopravní zklidnění centra města komplexně, ale jen malý segment dopravy na
dvou nábřežních komunikacích
4. požaduje
1. vysvětlení od náměstka pro dopravu MHMP Adama Scheinherra, proč nebylo toto opatření
dostatečně koordinováno s dotčenými městskými částmi, na základě požadavků signatářů
memoranda odpovědných členů rad pro dopravu městských částí 1-10
2. nerealizovat opatření tak, jak jsou zpracována v materiálu
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3. k omezení motorové dopravy v centru Prahy přistoupit pouze na základě úplného
konsensu dotčených městských částí a hl.m.Prahy presentovaných příslušnými radními
pro dopravu
5. souhlasí
se zněním připomínek k formě spolupráce hlavního města Prahy městskými částmi v oblasti
dopravy dle přílohy tohoto usnesení, která je uložena v OVO
6. ukládá
informovat Radu hl. m. Prahy o tomto usnesení
6.1
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