
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 9. 10. 2017 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Aleš Mareček  
Členové:   Zbyněk Pastrňák, Pavel Vondrovic, Ludmila Tichá 
Omluveni:   Milan Vávra, Petr Praus 
Tajemník:   Miroslav Jíra  - omluven  
Asistentka:   Hana Zelenková  
Hosté:   Pavel Jaroš – zástupce starosty  

Vladimír Dragan – ved. DOP 
Hynek Svoboda- ředitel MP   

Program jednání:  

1. Zahájení výboru a schválení programu 
2. Kontrola zápisu z jednání dne 24. 7. 2017 
3. Stanovisko k vyřazení části ul. Podohradská ze sítě místních komunikací 
4. Stanovisko ke změně místní úpravy na křižovatce Poncarova x K Řeporyjím 
5. Informace o veřejném projednání záměru: „Posouzení možnosti zřízení zón placeného stání na 

vybraných lokalitách Prahy 13“ 
6. Informace ke změně auditu dopravního značení v části ul. Lýskova (opětovné zobousměrnění) 
7. Různé  

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

1)Schválení programu 
U S N E S E N Í Č. 71: 
Program byl schválen všemi členy výboru           pro 5, proti:0, zdržel se:0 

 

2) Kontrola zápisu z jednání dne 24. 7. 2017 
U S N E S E N Í Č. 72:  
Předseda výboru zmínil, že ze stran 2 členů výboru byla vznešena námitka ohledně jejich účasti na zasedání 
dne 24. 7. 2017, kde v zápise jsou uvedeni jako neomluveni. Z důvodu této námitky a na základě 
doložených informací, bude jejich účast na minulém zasedání omluvena. Předseda výboru uvedl, že dle 



jednacího řádu jsou členové povinni omluvit svou neúčast u předsedy výboru, nebo tajemníka výboru a 
uvést důvod neúčasti. 
 
K tomuto tématu vznesl námitku člen výboru pan Pastrňák, který požaduje do zápisu zanést informaci, že 
zasedání výboru se neřídí dle platného jednacího řádu a na tuto věc upozorňuje již opakovaně. Konkrétně 
se jedná o tajemníka, který je z důvodu dlouhodobé nemoci v neschopnosti a výbor nedal podnět 
RMČ/ZMČ, aby byl stanoven oficiální cestou zástup za tajemníka pana Jíru. Dále se jedná o porušení řádu 
ve smyslu, že o každém hostu, který se účastní výboru, musí být ve výboru hlasováno a status stálého 
hosta je možné udělit až po schválení RMČ / ZMČ 
Předseda výboru uvedl, že p.Pastrňák nemá pravdu protože ustanovení , která uvádí, nejsou v jednacím 
řádu obsažena. Účast jediného stálého hosta, byla projednána na jednání výboru v roce 2015. Jednání  
výboru probíhají v souladu s jednacím řádem. 
 

U S N E S E N Í Č. 73:  
Výbor bere informaci na vědomí      pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 

3) Stanovisko k vyřazení části ul. Podohradská ze sítě místních komunikací 
 
Výboru je opětovně předložena žádost OMBAI, týkající se stanoviska k vyřazení části ul. Podohradská ze 
sítě místních komunikací. 

 
U S N E S E N Í Č. 74:  
Výbor revokuje usnesení č. 43 ze dne 12. 6. 2017 a vydává souhlasné stanovisko. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 

 U S N E S E N Í Č. 75:  
Výbor ukládá předsedovi VDB zaslat vedoucí OMBAI souhlasné stanovisko výboru k vyřazení části ul. 
Podohradská ze sítě místních komunikací.   

pro 5, proti:0, zdržel se:0 

 
4)Stanovisko ke změně místní úpravy na křižovatce Poncarova x K Řeporyjím 
 
Výboru byla představena změna místní úpravy na křižovatce Poncarova  X K Řeporyjím. 
 
U S N E S E N Í Č. 76: 
 Výbor projednal možnost změny místní úpravy dotčené křižovatky.  pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 

U S N E S E N Í Č. 77: 
 Výbor doporučuje odboru dopravy ÚMČ Praha 13 zaslat požadavek Technické správě komunikací hl. m. 
Prahy a.s. – ÚDI k vypracování projektu dle návrhu na změnu místní úpravy provozu v ul. Poncarova x 
K Řeporyjím.   

pro 5, proti:0, zdržel se:0 

 
5)Informace o veřejném projednání záměru: „Posouzení možnosti zřízení zón placeného stání na 
vybraných lokalitách Prahy 13“ 
 
Cílem Veřejného projednání byla otevřená diskuze nad potřebou regulace dopravy na Praze 13 a 
zapojení se do celopražské regulace dopravy v podobě zřízení zón placeného stání.   
Zástupce starosty Ing. Pavel Jaroš sdělil, že bude informovat vedení MČ Prahy 13 o návrhu na 
eventuální uspořádání „Referenda“ týkajícího se možnosti zavedení zón placeného stání společně 
s komunálními volbami v roce 2018.   
 
 



U S N E S E N Í Č. 78: 
Výbor bere na vědomí informaci o veřejném projednání k záměru možnosti zřízení zón placeného stání 
v Praze 13. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
 
 

6)Informace ke změně auditu dopravního značení v části ul. Lýskova (opětovné zobousměrnění) 
 
U S N E S E N Í Č. 79: 
Výbor bere na vědomí informaci o návratu obousměrného provozu do ul. Lýskova. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
7) Různé 
 
Další zasedání výboru se uskuteční 6. 11. 2017 v 11:00 hodin. Při této příležitosti se členka výboru paní 
Tichá z tohoto jednání již předem omlouvá. 
 
U S N E S E N Í Č. 80: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
 
Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 9. 10. 2017 
 
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


