
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 2351 

ze dne  26.9.2017 

k návrhu Projekt preference - Celoměstský projekt preference městské hromadné dopravy v 
Praze v letech 2016-2020 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
dokument Projekt preference - Celoměstský projekt preference městské hromadné 
dopravy v Praze v letech 2016-2020, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení, včetně 
Katalogu preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu, který je uvedený v 
příloze č. 2 tohoto usnesení a Zásady preferenčních opatření pro navrhování a zřizování 
preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD, které jsou uvedeny v příloze č. 3 
tohoto usnesení, jako koncepční dokument hl.m. Prahy pro oblast preference veřejné 
dopravy 

I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - RFD MHMP, řediteli ROPID 

1.  ve spolupráci s Dopravním podnikem hl.m. Prahy, akciová společnost a 
Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s. zajistit přípravu, a následně 
koordinovat realizaci preferenčních opatření dle předloženého koncepčního 
dokumentu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení 

Termín: 27.10.2017 

2.  odborům MHMP, řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, řediteli ROPID 
1.  aby se při přípravě projektů, záměrů a investic, jejichž součástí jsou preferenční 

opatření pro autobusy veřejné dopravy, nebo při zpracování či připomínkování 
metodických a legislativních dokumentů s nimi souvisejících řídili zásadami pro 
navrhování a zřizování preference autobusů a trolejbusů VHD uvedenými v 
příloze č. 3 tohoto usnesení 

Termín: 27.10.2017 



I I I .   ž á d á  
městské části hl.m. Prahy a akciové společnosti v majetkovém portfoliu hl.m. Prahy, 
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, Technickou správu komunikací hl.m. 
Prahy, a.s., aby se při přípravě projektů, záměrů a investic, jejichž součástí jsou 
preferenční opatření pro autobusy veřejné dopravy, nebo při zpracování či 
připomínkování metodických a legislativních dokumentů s nimi souvisejících, řídily 
dokumentem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátorky Dolínek  
Tisk: R-26534  
Provede: MHMP - RFD MHMP, ředitel ROPID, odbory MHMP, ředitel Institutu plánování a 

rozvoje hl. m. Prahy  
Na vědomí: odborům MHMP  
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