
 

Vážená paní 
Adriana Krnáčová, primátorka hl. města Prahy, 

Rada hlavního města Prahy, 
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

V Praze, dne 26. 4. 2018 
 

Věc: Žádost o přijetí petice za zajištění bezpečné a legální jízdy na kole v centru 
Prahy. 

 
Vážená paní primátorko, vážení radní, 

náš spolek podal v březnu 2018 petici podepsanou více než 1300 občany, a adresovanou 
zastupitelstvu hlavního města Prahy. V této petici žádají občané zajištění bezpečné a legální jízdy 
na kole v centru Prahy, a jmenovitě pak, aby zastupitelstvo uložilo Radě konkrétní kroky toto 
zajišťující. 

Petice byla předaná v březnu, nebyla zařazena na program minulého zastupitelstva a dnes k 
jejímu projednání také nedošlo. Vážená primátorko a vážení radní, chtěl bych vás požádat, aby 
Rada na projednání petice zastupitelstvem nečekala a podněty z petice si osvojila i bez usnesení 
zastupitelstva. 

Jedná se již o druhou petici věnovanou cyklodopravě v centru, k té první zastupitelstvo obšírně 
diskutovalo, ale neusneslo se. Aktuální petice obsahuje oproti té první podrobnější specifikaci 
návrhů a nový podstatný požadavek, kterým je zadání přípravy bezpečného cyklistického průjezdu 
centrem na úrovni kvalitativně a bezpečnostně srovnatelné s navazujícími cyklistickými stezkami.  

K odevzdaným 1300 podpisům přibylo od března několik stovek dalších. S původní peticí a 
elektronickou výzvou máme cca 4500 hlasů pro to, aby jízda na kole v centru Prahy nebyla 
omezována způsobem, jakým to učinila Praha 1, a aby nedošlo k razantnímu zhoršení podmínek 
pro jízdu na kole v centru Prahy včetně snížení bezpečnosti účastníků provozu. Našim cílem je 
naopak snaha, aby se podmínky pro jízdu na kole v centru zlepšovaly.  

Celý text petice zasíláme v příloze. Bude-li naše petice zadána některému z radních k přípravě 
tisku či prověření smysluplnosti, jsme samozřejmě ochotni návrhy podrobně vysvětlit, dodat další 
potřebné podklady a případně probrat možná kompromisní řešení. 
 

Děkujeme a jsme s pozdravem, 

Mgr. Martin Šotola, ředitel 
Auto*Mat, z.s. 
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. 
martin.sotola@auto-mat.cz 

Vyřizuje 
Ing. Vratislav Filler, Ph.D. 
tým rozvoje Prahy, 
vratislav.filler@auto-mat.cz 

 


