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Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb. - Trasa

cyklostezky podél uI. Mladoboleslavská

dne 3. ledna 2023 obdržel Úřad městské části Praha 19 (dále jen „Úřad") Vaší žádost o

poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „Ian"), ve věci „Trasa cyklostezky podél ul.

Mladoboleslavská" (dále jen „Žádost").

Podle Žádosti požadujete:

,,1) Prosim o vyznačení na mapě, kudy přesně vede cyklostezka podél ul. Mladoboleslavská od

křižovatky s Kbelskou až po příjezd do Vinoře. Především prosím o důsledné vyznačení, kudy

stezka vede ve vztahu k silnici — po které straně silnice vede, zda vede po silnici, nebo je

oddělená a pokud cyklostezka mění stranu silnice, ve kterém místě se očekává, že cyklista

přejede na druhou stranu? U každého „přejezdu“ také prosím vyznačte, zda se jedná o

přechod pro chodce, kde má cyklista povinnost sesednout a kolo vést.

2) Je cyklostezka otevřená veřejnosti celoročně? Pokud není, prosím uveďte, kde je „otevírací

doba" vyznačena

3) Které dopravní prostředky mohou a nesmí cyklostezku použít? Pokud má cyklostezka nějaká

omezení, kde a jak je tato informace zveřejněna?

4) Vyžaduje cyklostezka, aby cyklista uměl létat? Poskytuje MČ kurzy létání pro cyklisty?

5) Je si MČ vědoma jakéhokoliv omezení na trase, kvůli kterému by cyklostezka mohla být

nebezpečná, příp. neprůjezdná? Pokud ano, kde je tato informace vyznačena a jak o ní MČ

informuje cyklisty (a ostatní uživatele stezky)? Kdy závada vznikla a kdy bude odstraněna?

6) Kdo je zodpovědný za údržbu cyklostezky a kam je možné se obrátit s hlášením poškození

povrchu cyklostezky? Prosím uveďte i kontaktní údaje."



V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) Zákona Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to:

1) Vyznačení trasy pro cyklisty najdete na cyklomapě pražského geoportálu. Konkrétně:

https://app.iprpraha.cz/apl/app/mapa-online/?service[]=21

Domníváme se, že máte na mysli souvislou stezku pro chodce a cyklisty na severní straně

Mladoboleslavské ulice, tedyjde 0 úsek mezi komunikacemi Beladova a Huntířovská. Místní

komunikace jsou překonávány přejezdy pro cyklisty.

S přerušením z legislativních důvodů a nutností vést kolo pro přechodech pro chodce ještě

navazuje krátký úsek na jižní straně ulice Mladoboleslavské k ulici Kbelské.

V dalších částech jde o cyklotrasu, kde navíc není dokončeno ani směrové značení, natož řádná

stezka pro chodce a cyklisty. To se mění až v místě křížení Mladoboleslavské ulice a

připravovaného západního obchvatu Vinoře, kde opět začíná stezka pro chodce a cyklisty,

přerušená v místě místa pro přecházení přes Vinořskou ulici.

2) Ano, stezka pro chodce a cyklisty je otevřená veřejnosti celoročně v souladu s charakterem

komunikace (místní, účelová s charakterem veřejného přístupu).

3) Stezku pro chodce a cyklisty mohou použít dopravní prostředky dle Zákona 361/2000 Sb.,

§57 vplatném znění. Vpřípadě plánovaného narušení provozu na místních komunikacích

(nebo jejich součástech) je nutné požádat Úřad o tzv. zvláštní užívání komunikace a dopravně

inženýrské rozhodnutí. V případě účelových komunikací jde o to, aby vlastník neznemožnil

obecné užívání komunikace dalšími uživateli. Tento případ není upraven precizně. Dalším

případem je pak samotné provádění stavební činnosti, kdyje nutné řídit se pokyny zhotovitele.

Obecně lze říci, že v prvním případě se uživatel dozví o přechodné úpravě provozu na úřední

desce a následně na jiných informačních platformách, vdalších případech je zjišťování

informací závislé na prováděných terénních šetřeních.

4) Ne.

5) Na stezce pro chodce a cyklisty si Úřad aktuálně není vědom omezení. Bylo provedeno

terénní šetření.

6) Za údržbu úseku Beladova — Polaneckého je odpovědné hl. m. Praha, v případě úseku

Polaneckého — Huntířovská ve spolupráci s vlastníkem pozemku, v případě úseku ve Vinoři je

odpovědné hl. m. Praha s perspektivou svěřením stavby do péče MČ Praha-Vinoř. Ohlášení

poškození povrchu stezkyje nejvhodnější přes portál zmente.to.

 

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

Bc. Blanka Pokorná, DiS., v.r.

vedoucí Odboru životního prostředí,

dopravy a místního hospodářství

Doručuje se:

Na vědomí: OKS


