
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 7. 11. 2016 

Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Aleš Mareček 
Členové:  Zbyněk Pastrňák, Milan Vávra 
Tajemník:   Miroslav Jíra  - omluven 
Omluven:  Petr Praus, Ludmila Tichá, Pavel Vondrovic 
Asistentka:   Hana Zelenková 
Hosté:   ZS Pavel Jaroš, Hynek Svoboda- ředitel MP P13, Vladimír Dragan – ved. DOP 

Program jednání:  

1. Zahájení výboru a schválení programu 
 

2. Kontrola zápisu z jednání dne 10. 10. 2016 
 

3. Projednání „Petice proti stavebním úpravám v komplexu Harmonie“ 
 

4. Projednání návrhu na vybudování železniční zastávky Praha-Stodůlky-Háje 
 

5. Informace o možnosti vybudování obousměrné zastávky v ul. K Řeporyjím u hřbitova  
Krteň 
 

6. Různé 
 
Obsah samotného zasedání: 
 
Předseda výboru p. Zobal, přivítal všechny členy výboru i přizvané hosty. 
 

1)Schválení programu 
USNESENÍ Č. 71:         Program byl schválen všemi přítomnými členy  pro4, proti:0, zdržel se:0 
 

2) Kontrola zápisu z VDB ze dne 10. 10. 2016 
USNESENÍ Č. 72:   Kontrola zápisu včetně plnění usnesení bez připomínek, výbor bere informaci na vědomí
   

pro 4, proti:0, zdržel se:0 



 

3)Projednání „Petice proti stavebním úpravám v komplexu Harmonie“ 
 

USNESENÍ Č. 73:    
Výbor se seznámil s Peticí proti stavebním úpravám v komplexu Harmonie ze září 2016, projednal ji, včetně 
vyjádření stavebního úřadu, TSK a investora stavebních úprav Skanska a doporučuje, aby vedení SVJ 
projednala rozsah stavebních úpravy přímo s investorem. 

pro 4, proti:0, zdržel se:.0 
 

USNESENÍ Č. 74:    
Výbor pověřuje svého předsedu odeslat odpověď na petici v souladu s výše uvedenými stanovisky výboru. 

 

pro 4, proti:0, zdržel se:.0 

 

4)Projednání návrhu na vybudování železniční zastávky Praha-Stodůlky-Háje 

 
USNESENÍ Č. 75:    
Výbor bere na vědomí odpověď ROPIDu na dopis zástupce starosty Ing. Pavla Jaroše. 

pro 4, proti:0, zdržel se:.0 
 

USNESENÍ Č. 76:    
Výbor nedoporučuje vypracování vstupní studie. 

pro 4, proti:0, zdržel se:.0 
 

5)Informace o možnosti vybudování obousměrné zastávky v ul. K Řeporyjím u hřbitova  
Krteň 
 
USNESENÍ Č. 77:    
Výbor   bere   na  vědomí  informaci  o   záporných stanoviscích firem ZAVOS s.r.o. a   PUDIS a. s.  
k možnosti   vybudování  zastávky  u  hřbitova  Krteň v rámci výstavby kanalizačního sběrače, resp. 
kanalizace a úpravy uličního prostoru v Třebonicích. 

pro 4, proti:0, zdržel se:.0 
 

6-Různé 
Pan Mareček výbor informoval, že vozidlo Mercedes s bílo černým pruhem stále nerespektuje zákaz 
parkování u radnice a parkuje zde i nadále i přes to, že bylo na předchozím zasedání Výboru dohodnuto, že 
se tato auta budou odtahovat. Apeluje tak na ředitele MP, aby v odtahování tohoto vozidla a dalších 
vozidel nerespektující zákony odtahovali i nadále a neustále. 

 
USNESENÍ Č. 78:    
Výbor bere informaci na vědomí     pro 4 , proti:0, zdržel se:.0 

 
Další zasedání výboru se uskuteční dne 5. 12. 2016 v 11:0 hodin 
 
USNESENÍ Č. 79:    
Výbor bere informaci na vědomí     pro 4, proti:0, zdržel se:.0 

 

Zapsala Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 7. 11. 2016 

              Předseda výboru – Ing. Josef Zobal 


