
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 5. 12. 2016 

Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Aleš Mareček 
Členové:  Zbyněk Pastrňák, Ludmila Tichá, Pavel Vondrovic 
Tajemník:   Miroslav Jíra  - omluven 
Omluven:  Petr Praus, Milan Vávra 
Asistentka:   Hana Zelenková 
Hosté:   Vladimír Dragan – ved. DOP, Hynek Svoboda- ředitel MP Praha 13 

Program jednání:  

1. Zahájení výboru a schválení programu 
 

2. Kontrola zápisu z jednání dne 7. 11. 2016 
 

3. Úprava řazení vozidel v ul. Tichnova před křižovatkou s ul. Bucharova 
 

4. Žádost HMP o stanovisko k odkupu části pozemku parc. č. 2860/34 k. ú. Stodůlky  
 

5. Informace o pokračování postupu projektování dopravních úprav podél objektu BIS v ul. 
Nárožní  
 

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

1)Schválení programu 
 
USNESENÍ Č. 80: 
Program byl schválen všemi přítomnými členy    pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
 



2) Kontrola zápisu z VDB ze dne 10. 10. 2016 
 
USNESENÍ Č. 81: 
výbor bere informaci na vědomí   

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 

3) Úprava řazení vozidel v ul. Tichnova před křižovatkou s ul. Bucharova 

 
Vedoucí odboru dopravy Ing. Vladimír Dragan informoval členy výboru o vzniklém požadavku na 
změnu dopravní situace v křižovatce ulice Tichnova do ulice Bucharova.  
 
USNESENÍ Č. 82: 
Výbor doporučuje jednodušší variantu úpravy křižovatky spočívající ve změně vodorovného 
dopravního značení a doporučuje odboru dopravy ÚMČ Praha 13 projednat úpravu křižovatky 
Tichnova x Bucharova se správcem místní komunikace TSK hl. m. Prahy. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 

 
4)Žádost HMP o stanovisko k odkupu části pozemku parc. č. 2860/34 k. ú. Stodůlky  

 
Výboru byla předložena písemná žádost na odkup pozemku. 
 
USNESENÍ Č. 83: 
Výbor nedoporučuje prodej té části pozemku, na které se nachází veřejně přístupné parkoviště, které 
je zařazeno do sítě místních komunikací. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 84: 
Výbor doporučuje odboru dopravy ÚMČ Praha 13 odpovědět MHMP ve smyslu předchozího odst. 
zároveň o stanovisku Výboru informovat OMBAI . 

 
pro 5, proti:0, zdržel se:0 

 
5)Informace o pokračování postupu projektování dopravních úprav podél objektu BIS v ul. Nárožní  

 
Výbor byl informován o stále probíhajícím jednání mezi zástupci BIS a úřadem.   
 
USNESENÍ Č. 85: 
Výbor nedoporučuje přijímat žádné takové úpravy, které vedou ke zhoršení dopravní situace v ul. 
Nárožní a přilehlé křižovatce. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 

6-Různé 
 
Předseda výboru informoval o termínech zasedání výboru na 1. pololetí roku 2017. 
 
USNESENÍ Č. 86: 
Výbor bere informaci na vědomí     pro 5 , proti:0, zdržel se:.0 

 
 

Zapsala Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 5. 12. 2016 

              Předseda výboru – Ing. Josef Zobal 


