Městská část Praha 17

odbor dopravy
Vyhrazena parkovaci mista
Dobry den, byl jsem na prochazce s manzelkou po sidlisti Repy na Praze 17 a byl jsem celkem zaskocen.
Cestou jsme sli kolem cca 15ti parkovacich mist urcene pro invalidy na registracni znacku. Vozidla u nich
stala bez oznaceni modrou parkovaci kartou. Zacinam se domnivat, ze jejich parkovaci karty jsou neplatne.
Ulice Bendova, Zufanova, Bazovskeho a dalsi ulice. Doufam, ze v brzke dobe se to zacne pravidelne
kontrolovat a pokutovat, at uz ze strany uradu ci mestske policie. Dekuji
Dobrý den,

vyhrazená parkovací stání jsou povolována na základě doložení platných dokladů, mimo jiné k žádosti je
zapotřebí předložit platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a parkovací průkaz, který je vydáván na základě platného
invalidního průkazu. Vyhrazené...
celá odpověď

Parkování
Dobrý den, nevím jestli jste si toho všimli, ale zavedením modrých zón v Praze 5 v oblasti Motol a rozšířením
zón v Praze 6 došlo ke skokovému nárůstu zaparkovaných aut v oblasti Řepy. Tímto se již tak neúnosná
situace s parkováním ještě více zhoršila. Dlužno říci, že například parkoviště v ulici Makovského u konečné
tramvaje, využívají hlavně "návštěvnci" Prahy jako P+R parking, návštěvníci restaurací a řada dalších zde
odkládá svá nevyužívaná vozidla, za která by na zónách museli platit. Místní po návratu ze zaměstnání nemají
šanci zaparkovat. Můžete mi prosím sdělit, jak hodláte problém parkování v Praze 17 řešit, resp. kdy budou
modré zóny zavedeny i zde? J. XXXXXX
Dobrý den,

deficit parkovacích míst se snaží MČ Praha 17 dlouhodobě řešit. Byla vybudována nová parkovací místa např.
v oblasti horních Řep nebo došlo k časově omezenému stání na parkovišti "pod přemostěním Slánská" (od 07
hod. do 19 hod.)...
celá odpověď

Rušení hlídaných parkovišť
Dobrý den, k 31.5.2018 končí provozování také hlídanému parkovišti v Žufanově ulici. Postupně dostávají
výpověď všichni provozovatelé hlídaných parkovišť v Řepích. Vím, že plochy parkovišť jsou majetkem
MHMP a ve správě TSK, nicméně bych ráda věděla, zda ÚMČ Prahy 17 jedná s MHMP o situaci, která
nastane, když se hlídaná parkoviště v Řepích zruší. Takto vzniklé parkovací plochy, podle mých informací,
nebudou dále sloužit ani k volnému parkování, tím pádem se v ulicí ocitne podle mého odhadu cca 300 aut,
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která dosud parkovala na hlídaných parkovištích. Jelikož, jak ÚMČ Prahy 17 sám avizuje, je již v současné
době parkování v Řepích za hranicí kapacity, mělo by k jednání mezi MHMP a ÚMČ v této záležitosti
rozhodně dojít, už jen kvůli tomu, aby ÚMČ Prahy 17 svoje občany mohl informovat o tom, co se v městské
části, ve které bydlí, chystá.
Vážená paní,

hlídaná parkoviště provozují právnické osoby, na základě smluvního vztahu mezi vlastníkem těchto
komunikací, který tyto komunikace pronajímá, pro provozování placených parkovišť. Městská část Praha 17,
Úřad městské části Praha 17...
celá odpověď

Lávka přes železniční trať Řepy - Zličín
Je nějaká naděje na opravu nájezdů na lávku přes žel.trať. Při jízdě na vozíku hrozí akutní nebezpečí jeho
převrhnutí. Nejhorší situace je na Zličínské straně.
Rozhodnutím OV ÚMČ Praha 17 ze dne 29.9.2014 byla stavebníkovi -Městská část Praha-Zličín povolena
stavba nazvaná "Přemostění Zličín-Řepy" (jedná se o stavební úpravy (lávky) a udržovací práce (na lávce a
přístupových...
celá odpověď

Parkování-ulice Španielova, U hasiče a okolí
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak konkrétně se řeší situace s nemožností zaparkovat, je to opravdu
tragédie... Prosím o konkrétní odpověď jakými konkrétními činy...děkuji S pozdravem M.XXXXXXXX
Vážená paní XXXXXXXX,

děkujeme za Váš dotaz. Jsme si vědomi neutěšitelné situace ohledně parkovacích míst v ul. Španielova a
okolí, a touto skutečností se intenzivně zabýváme. Na posledním jednání Komise pro dopravu a bezpečnost
Rady městské části...
celá odpověď

Prakování - mrkvičkova ulice
Dobrý den, před rokem jsem se nastěhoval do ulice mrkvičkova ( na řepých však bydlím celý život), už tehdy
mě zaskočila situace s parkováním ve večerních hodinách, tj. auta parkující před zaparkovanými auty,
parkování na chodnících, prostě všude kde to jde. Poptával jsem se známých, kteří byli nebo jsou v
představenstvu a bylo mi řečeno že o problému víte a že je v řešení. Po roce bydlení je však situace mnohem
horší, nelze už zaparkovat řádně na parkovacích místech už ani během dne ( o víkendech v létě se sem tam
dvě, tři místa najdou, toť vše). Jako normálně pracující člověk, který pracuje do 17:00, přijíždím okolo 18:00
domů už nemám šanci zaparkovat nikde, kromě chodníku před domem( kolikrát ani tam to nejde). Policie
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sama od sebe nechodí pokutovat, protože ví, jaká je situace s parkováním v této ulici, problém je, že při
nahlášení tam policie musí jet a musí rozdat pokuty( vždy mi akorát sdělí, že s tím nemohou nic dělat a že se
mám obratit na městskou část, proto píši) za tento měsíc jsem dostal již 4 pokuty za parkování a opravdu mě
už unavuje platit moje těžce vydělané peníze kvůli nějakému (jen má domněnka) zakomplexovanému
důchudci, kterému dělá radost když mají lidé ( kteří vydělávají na jeho důchod) papírky za stěračema. Rád
bych se zeptal, zda-li máte nějaké řešení jak situaci alespoň o něco zlepšit. Vím že je to problém, sídliště
nebylo koncipováno na takové množství aut, avšak jedna cedule, která by umožnila parkování na chodnících,
alespoň ve večerních/nočních hodinách by hodně pomohla. Přikládám fotografii focenou dnes 13.12.2017 ve
14:00 Předem děkuji za odpověď s pozdravem Bc. XXXXXX XXXXXXXX
Vážený pane XXXXXXXX,

parkování je velkým problémem nejen v Mrkvičkově ulici, ale téměř v celém území Řep, potažmo Prahy,
nicméně musím s Vámi souhlasit, že lokalita Mrkvičkova je na tom asi opravdu nejhůře. Městská část
zakoupila od...
celá odpověď

Hlídaná parkoviště
Dobry den, dostala se ke me informace, ze se budou rusit hlidana parkoviste. Chtela jsem se zeptat, zda je to
pravda a pokud ano, na duvod tohoto kroku. Dekuji.
Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 17, jako silniční správní úřad nemá žádné informace o rušení
hlídaných parkovišť v lokalitě sídliště Řepy. Tato parkoviště neprovozuje Městská část Praha 17, jsou
provozovány právnickými subjekty na základě...
celá odpověď

Místa pro invalidy - parkoviště za domem v ulici Jiránkova
Dobrý den, Rád bych se zeptal, kdo rozhoduje o přidělení parkovacích míst pro invalidy? Konkrétně za
domem a v okolí ulice Jiránkova je téměř nemožné především v odpoledních hodinách zaparkovat. Objevilo
se zde ale teď už druhé (nové) místo pro majitele průkazu ZTP. To které tam bylo dosud je téměř z 99,9%
nevyužívané a když už ten člověk přijede, rozhodně nevypadá, že by na to potřeboval parkovací místo. Vím,
že je postup přibližně takový, že člověk zajde na příslušný úřad, tam to řeší odbor dopravy a následně policie.
Problém je ale v tom, že ZTP průkaz může dostat i na základě toho, že se léčí třeba s játry. Myslím si ale, že v
okolí existuje mnohem větší skupina starých spoluobčanů, kteří potřebují automobil a místo než současný
majitel který znova opakuji z 99% místo nepoužívá. Můžete mi prosím sdělit na koho se obrátit, abych zjistil
z jakého důvodu je zde vyhrazené místo pro ZTP a teď k němu přibylo další? Pokud by se totiž někdo
zamyslel nad tím, jak vytížené je parkoviště, předpokládám že by žádné místo nebylo přidělené, pokud by se
nejednalo o vážné postižení, nebo člověka na vozíčku. Děkuji. Martin R.
Vážený pane,
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vyhrazená parkovací stání se povolují na základě žádosti žadatele, který je držitelem invalidních výhod
(průkaz ZTP nebo ZTP/P). Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17, jako příslušný silniční
správní úřad, v součinnosti...
celá odpověď

4 žádosti
Dobrý den, již jsem 3 žádosti zapsal, ale neobjevily se na webu. Přidávám čtvrtou. Jedná se o následující:
1)Špatně uklízený sníh na chodníku mezi hotelem Fortuna West a kontejnery před domem Mrkvičkova 1370.
Všude jinde v Řepích je to lepší. 2) Uvedený chodník má vlivem prohlubní velké kaluže, které v zimě
vytvářejí kluziště a mimo zimu se po chodníku špatně chodí. Kaluže jsou i na silnici ve stejném místě, protože
kanály jsou výše a voda neodtéká. 3) Důležitá připomínka - chybí označení ulice Mrkvičkova u hotelu
Fortuna West. 4) Pokud některé chodníky nejsou uklízeny od sněhu, například nový chodník od hotelu
Fortuna West (jde podélně se silnicí, vloni byl vyasfaltovaný), mělo by tam být oznámení, že se v zimě
neudržuje. Děkuji za vyřízení mých podnětů. S pozdravem RNDr. Aleš Zuzaňák
Děkujeme za uvedené podněty.

K bodu č. 1

Dne 26.1.2016 byl na pracovní schůzce upozorněn vedoucí úklidové firmy na tuto stížnost. Zajistil znovu
poučení pracovníka, který zde vykonává úklid, aby k takovéto situaci nedocházelo a úklid byl...
celá odpověď

Přívěs na parkovišti
Dobrý den, již asi 2 nebo 3 měsíce stojí na parkovišti mezi ulicemi Na Fialce I a Na Fialce II obytný přívěs.
Zabírá zde parkovací místo a ještě k tomu omezuje vjezd na parkoviště. Jeho vchodové dvěře jsou oblepeny
černou páskou. Z důvodu špatných parkovacích míst v ulicích Na Fialce I i Na Fialce II je toto parkoviště
využívané. A to mne vede k další otázce, jaký byl důvod odstranění dopravní značky obytné zóny, právě pod
již zmiňovaným parkovištěm ? Pravda, teď je sice již zákonné parkovat u chodníku v ulici, ale i tak je
bezpečnější stát na parkovišti, ale na něm stojí přívěs ... Předem děkuji za odpověď.
Pozemní komunikace smí každý užívat bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (§
19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Zmíněný přívěs je
odstaven na příslušně označeném parkovacím...
celá odpověď
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