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Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,

za poslední tři roky jsme se, i za přispění opozice, snažili stabilizovat způsob projednávání akcí
v oblasti dopravy na území hl. m. Prahy, a to nejen těch investiČních. Z formální stránky proto
došlo ke vzniku Zásad pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné
dopravní stavbV, dopravní zrňěňY a dopravní omezeni mezi hl. m. Prahou, Technickou správou
komunikaci hl. m. PrahV, a.s. a městskými částmi (dále jen ,,Zásady"). Zastupitelstvo hl. m.
Prahy tyto Zásady schválilo svým usnesením č. 32/73 ze dne 16. 12. 2021. Celé usneseni včetně

Zásad je přílohou tohoto dopisu.

Formulace Zásad reaguje na přetrvávajÍcÍ potřebu včasné a efektivní koordinace a projednáváni
přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezenj,
kterých je na území hl. m. Prahy velké množství. Věřím, že přijetí a oboustranné naplňování
Zásad povede ke zlepšeni koordinace, vzájemné spolupráce, ale i komunikace všech
zainteresovaných subjektů. Rád bych zároveň zdůraznil, Že cílem Zásad je, aby vše uvedené
fungovalo nejen od hl. m. Prahy vůči městským částem, ak aby tomu bylo i při komunikaci
městských částí vůči hl. m. Praze. Mimo jiné bychom se tím chtěli vyvarovat například i
situacím, kdy městská část žádá o účelovou dotaci na realizaci akce, o které jsme na úrovni

města nebyli dosud infOrmováni.

Chtěl bych Vás touto cestou požádat o spolupráci a projednání Zásad také v Zastupitelstvu Vaši
městské části, které je nezbytné pro jejich platnost. Pakliže se podaří je schváljt, bude možné je
naplňovat. V opačném případě nebudou Zásady ve vztahu k vaší městské části platné, a tedy
ani nijak závazné. Ani v takovém případě ale nebude docházet k obcházeni Vaší městské části
při připravě investičních akcí, avšak nelze garantovat postup dle těchto Zásad. v této
souvislosti doplňuji, že schváleni na úrovni všech městských částí není podmínkou platnosti.

Případnou informaci o schváleni, jmenováni pověřeného zástupce a kontaktní osobu městské
části v souladu se Zásadami (ustanovení l. 6. a II. 10.), adresujte vedoucímu oddělení rozvoje
dopravy v odboru dopravy MHMP Mgr. stejný
kontakt prosím využijte případě souvisejicich dotazů.
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Závěrem doplňuji, že mnohé z připomínek městských částí vŮči původnímu znění, které
oMrZeli kolegové z odboru dopravy návazně na dopis ředitele odboru Ing. Libora Šímy ze dne
11. 8. 2021, byty zapracovány. Kompletní přehled vypořádání připomínek je taktéž v příloze
tohoto dopisu a bylo isoučásti materiálu v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

samozřejmě jsme společně s kolegy připraveni v rámci našich časových možnosti konkrétni
záležitosti, které spadají do mé kompetence, řěšit osobně a diskutovat nad nimi na rámec
postupů definovaných Zásadami.

S pozdravem

Adam Scheinherr
podepsáno elektronicky
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