
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
SOŇA TOMÁNKOVÁ 
ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY M.Č. PRAHA 14 

V Praze dne 10.10.2011 
21/TOM/11 
UMCP14/11/ 33383/TOM/JAN/11 
 

Odpovědi na interpelace 
 
Vážený pane Šebku, 
 
Na jednání Zastupitelstva m.č. Prahy dne 20.9.2011 jste vznesl dotazy ohledně : 
 
1) Zúžení chodníku a zrušení zákazu zastavení  
 
K tomuto podnětu, který se týká konkrétně ulice Travná, Vám sděluji, že nedávno OMI 
provedl celkovou rekonstrukci komunikace chodníku. Vše bylo provedeno přesně podle 
původních rozměrů. Chodník je nyní v záruce a tudíž není možné je nyní zužovat. Značka 
zákaz zastavení je zde úmyslně, neboť při odbočování z ulice Českobrodské do ul. Travné by 
v případě zrušení zákazu docházelo k pomalejšímu odbavování ul. Českobrodské kvůli autům, 
která by stála na ul. Travné, mohlo by případě dojít ke kolizím. 
 
2)  Podnět k odstranění CITY bloků v ul. Tálinská 
 
K tomuto podnětu sděluji, že Odbor výstavby a dopravy nebude tyto CITY bloky odstraňovat. 
Jsou zde z důvodu zklidnění dopravy a rovněž slouží k ochraně občanů, kteří chodí na 
procházky k rybníku či do zdravotního střediska. Předesílám, že v Tálinské ulici v těchto 
místech chybí chodník a je snížená viditelnost, vzhledem k tomu, že ulice je v oblouku. 
 
3) Nepořádek na konečné stanici metra Černý Most 
 
K této interpelaci Vám sděluji, že úklid prostor na venkovní ploše stanice metra Černý Most 
před vestibulem na severní a jižní straně, zajišťuje Dopravní podnik hl.m. Prahy – METRO. 
Úklid stanoviště autobusů příměstské  dopravy a autobusů MHD je zajišťován Dopravním 
podnikem hl.m. Prahy – AUTOBUSY. Situace je pravidelně monitorována a podněty 
předávány správcům k řešení.  
 
S pozdravem 
 
 
        Soňa  T O M Á N K O V Á 
 
Vážený pan 
Jiří ŠEBEK 
Novozámecká  9 
198 00  P r a h a     9 

fax: +420-281005380 Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 
Bankovní spojení: PPF banka a.s.,  Na Strži 1702/65,Praha 4, 
č.ú.:19-98000 50998/6000, IČ:231312 
e-mail:  tomankova@p14.mepnet.cz 

tel.: +420-281005250 

 

 


