Městská část Praha 17

doprava
Umístění zrcadla na křižovatku
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o laskavost a to, jestli by bylo možné umístit dopravní zrcadlo na
křižovatku ulic Na Moklině x Hofbauerova. Tato křižovatka je velice nepřehledná, vzhledem k tomu, jak je
směrována hlavní silnice a také k tomu, že hned za křižovatkou parkují vozidla ve vozovce, tudíž auto, které
jede ve směru od Hofbauerovi ulice, musí vjet do protisměru, kam však nevidí. Děkuji za odpověď. PK.
Dobrý den,

na základě prohlídky místa, křižovatky ulic Hofbauerova x Na Moklině, bylo zjištěno, že při současném
dopravním režimu jsou z hlediska bezpečnosti rozhledy v křižovatce dostatečné a v souladu s platnou normou
ČSN. Z výše...
celá odpověď

Parkování v ulici Nevanova a přilehlém okolí
Dobrý den, zavedením modrých zón v loňském roce v Praze 5, v oblasti Motol a rozšířením zón v Praze 6
došlo ke skokovému nárůstu zaparkovaných aut v této oblasti. Tímto se již tak neúnosná situace s parkováním
ještě více zhoršila. Parkoviště určené primárně pro rezidenty využívají hlavně "návštěvníci" Prahy jako P+R
parking, kdy ve všední dny i o víkendu na parkovištích více aut s SPZ "S" než "A". 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? Od loňského dotazování a ankety, kdy byly modré zóny
odmítnuty, narostlo parkování "přespolních" opět nad únosnou mez.
Dobrý den,

deficit parkovacích míst se snaží městská část Praha 17 dlouhodobě řešit. V minulosti byla vybudována nová
parkovací místa např. v oblasti horních Řep. V současné době je již ve výstavbě parkoviště Mrkvičkova (104
parkovacích...
celá odpověď

Hlídaná parkoviště na městských pozemcích
Dobrý den, koncem roku 2017 proběhla všemi médii zpráva vycházející z usnesení rady města 2237/2017, že
město (resp. TSK) vypoví všem nájemcům tzv. sídlištních hlídaných parkovišť smlouvy a pak teprve měl
radní Dolínek na základě zadané studie řešit, co s těmi parkovišti dál. Snažil jsem se najít, jak se situace dál
vyvíjí. Nicméně našel jsem místo toho jen neuvěřitelné sdělení vašeho OŽPD, který ještě k v květnu 2018
vůbec netušil, že se něco děje (https://www.repy.cz/modules/faq/question.php?id=532). Už se váš odbor
dopravy začal zajímat, nebo je pořád úplně mimo realitu?
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Dobrý den,

odbor životního prostředí a dopravy si dovoluje ohradit proti tvrzení, že se nezajímá o situaci ohledně
hlídaných parkovacích ploch nebo tvrzení, že neměl ještě v květnu tušení o záměru Magistrátu hl. m. Prahy
vypovědět současným...
celá odpověď

Stav komunikace - Zelanskeho
Dobry den, chtel bych se zeptat jestli neplanujete (vy nebo TSK) opravu komunikace Zalanskeho, zejmena
pak usek od Slanske az k hasicske stanici, ktera je v katasttofalnim stavu. Dekuji za odpoved. Petr K.
Vážený pane Petře K.,

co se týče ulice Žalanského je situace následující. Komunikace před Úřadem Městské části Praha 17 bohužel
není ve vlastnictví Městské části, ale Magistrátu hlavního města Prahy. Na jaře tohoto roku urgovala Městská
část Praha 17...
celá odpověď

Hlídané parkoviště v Žufanova
Dobrý den,mam jen dotaz jak bude vyřešeno parkování v Žufanově ulici ,po zrušení hlídaného
parkoviště.Nachází se zde poliklinika , která nemá své parkování a tudíš obyvatele Žufanovy ulice nemají už
ted,kde parkovat.Byla bych moc ráda ,kdyby se naše městská část postavila na magistrátu o zachování tohoto
hlídaného parkoviště,zvlašt v této době kdy sama řeší parkování v naší městské části.Děkuji mnohokrát s
pozdravem XXXXXXX
Vážená paní XXXXXXX,

na základě jednání, která byla iniciována zástupcem starostky Martinem Markem, se zatím hlídané parkoviště
v ul. Žufanova rušit nebude. Ze strany provozovatele, kterým je společnost GAPARK s.r.o., by mělo
v nebližších dnech dojít...
celá odpověď

Hlídané parkoviště - Galandova
Dobrý den, k 31.8. jsem dostala výpověď z hládaného, placeného parkoviště v ulici Galandova. Ráda bych
věděla zda mi můžete odpovědět proč se parkoviště ruší a zda bude možnost platit si jiné prostory? Parkování
v Řepích je celkově nemožné a pokud jsem ochotná měsíčně platit, ráda bych věděla jaké jsou moje
možnosti? Děkuji za odpověď XXXXXX XXXXXXXX
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Vážená paní XXXXXXXX,

Hlídaná placená 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...
celá odpověď

Diskuse
Dobrý den, v příspěvku níže uvádíte: "Jelikož se jedná o opatření, které má svá úskalí, bude na toto téma v
nejbližší době vyvolána diskuze s občany Prahy 17. Zápis z tohoto jednání je také uveřejněn na webových
stránkách městské části." Mohli by jste mi prosím sdělit: - Kdy a kde se bude tato diskuse konat? - Kde je
uveřejněn zápis z této diskuse? S pozdravem Miroslav J.
Dobrý den,

termín setkání s občany Prahy 17 ohledně řešení dopravy v klidu bude 1. března 2018 od 17 hodin v KC
Průhon.

Zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost Rady městská část Praha 17 je uveřejněn taktéž na...
celá odpověď

Hlídaná parkoviště
Dobrý den, hlídané parkoviště Skuteckého ukončí svoji činnost k 28.2.2017. Má zde být zřejmě vystavěn
parkovací dům. Myslím, že o tom by měl být váš odbor informován. Zaparkovat automobil v blízkosti
bydliště se stane pravděpodobně neřešitelným problémem (pod mostem je stání omezeno na 2 hodiny, Billa
parkoviště je vyhrazeno pouze pro zákazníky). Bylo by vhodné abyste zveřejnili vaše projekty a plány,
týkající se parkování vozidel obyvatelů sídliště Řepy.
Dobrý den,

k níže uvedené otázce, za odbor dopravy sdělujeme, že o rušení hlídaného parkoviště v ulici Skuteckého
nemáme žádné informace. Projekty, které jsou zpracovány pro realizaci, jsou na webových stránkách MČ
Praha 17 uveřejňovány.
...
celá odpověď
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Modrá zóna
Dobrý den, Zajímalo by mě, zda městská část Praha 17 Řepy zvažuje pro parkování zavedení modrých zón.
Sídliště je přeplněno vozy se středočeskou poznávací značkou a pro místní se tím komplikuje parkování v
místě bydliště. Děkuji.
Městská část Praha 17 v současné době se zřízením zón placeného parkování na území Řep nepočítá. Další
vývoj v této věci budeme řešit po vyhodnocení dopadů nově zprovozněných zón na území městských části
Prahy 5 a 6.

Využití vlakové dopravy v Řepích
Dobrý den,mám dotaz k rozvoji dopravy v Řepích.Chtěla bych se zeptat, zda se uvažuje v rámci využívání
vlakové dopravy(tuším linky S) v Praze o vlakovém spojení ze stanice Praha-Řepy na Hlavní nádraží nebo
Smíchovské nádraží. Vím, že např. v době výluky tramvají jezdil vlak Řepy-Smíchov, bylo to pěkné a rychlé
spojení,myslím,že je škoda, že nefunguje pravidelně.(Pokud by bylo spojení i přes Hl.nádraží byla by úspora
času úplně bezkonkurenční..) Velice děkuji za odpověď. J.Sajfrtová
Dobrý den,

linkou, kterou zmiňujete, je vlakové spojení č. S65 z nádraží Praha-Zličín (ano, Řepské nádraží se skutečně
jmenuje Praha-Zličín). Vlakové spojení na této lince je obsluhováno motorovým vlakem v intervalu jednou za
hodinu ve všední dny od...
celá odpověď
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