
 

 

Městská část Praha 9
 

3. Rada městské části
ze dne 09.02.2021

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 71/21
 

žádost o nastavení pravidel při projednávání dopravních řešení tak,
aby byly zohledňovány požadavky městských částí hl.m. Prahy

 
Rada městské části

 
1. konstatuje, že
 orgány HMP, MHMP a akciové společnosti v majetku HMP v oblasti dopravy předem

neprojednávají  s městskými částmi dopravní opatření a změny dopravních režimů
dotýkajících se městských částí

 
2. žádá
 1. Radu hl.m. Prahy

1.1.   o přijetí závazných pravidel projednávání dopravních řešení mezi orgány
hlavního města Prahy a městskými částmi, a to:

A) obsahu zadání investičních akcí a oprav na komunikacích v majetku hlavního
města Prahy vždy s těmi městskými částmi, na jejichž území se příslušná
komunikace nachází.

B) obsahu zadání dopravních studií a studií na úpravy či změny komunikací a
dopravních režimů vždy s těmi městskými částmi, na jejichž území se příslušná
komunikace nachází, a se všemi sousedními městskými částmi.

C) projektů investičních akcí a oprav na komunikacích v  majetku hlavního města
Prahy před zahájením povolovacího procesu státní správy (ODA MHMP), či před
zahájením výběrového řízení tam, kde není nutný povolovací proces státní správy.

D) obsahu zadání pro změnu pravidel stanovených nařízeními k zónám placeného
stání



E) obsahu zadání pro zpracování podnětu k vydání opatření obecné povahy pro
všechny komunikace  I.třídy na území hlavního města Prahy.

1.2. o přijetí pravidel informování Rad městských částí hlavního města Prahy a 
projednání stanovisek městských částí, v případě:

A) všech návrhů na opatření obecné povahy na místních  komunikacích první a
druhé třídy na území hlavního města Prahy s výjimkou havarijní situace

B) návrhů nařízení hlavního města Prahy k zónám placeného stání

1.3. o stanovení závazného postupu pro informování rad městských částí hlavního
města Prahy tak, že o návrzích dle bodů 1.2. A-B bude prokazatelně informována
rada té městské části, na jejímž území se nachází komunikace, které se návrhy dle
bodů 1.2. A-B týkají,  a všechny Rady sousedních městských částí.

 
3. ukládá
 1. uvolněnému členu rady MČ P9 

1.1. předložit toto usnesení Radě hl. m. Prahy
 

 
 Zodpovídá: Tomáš Holeček Termín: 19.02.2021
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