
 
 

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 
 
 
Přítomni:  
 
Předseda:   Ing. Zobal Josef  
Místopředseda:  Aleš Mareček 
Členové:   Milan Vávra, Zbyněk Pastrňák, Ludmila Tichá, doc. Ing. Petr Praus, CSc. 
Tajemník:   p. Miroslav Jíra 
Omluven:  Ing. Bc. Pavel Vondrovic 
Hosté:   ZS Ing. Pavel Jaroš 

Program jednání:   

 
1. Informace o komplexní údržbě komunikací (blokovém čištění) v MČ Praha 13. 
2. Návrh na vyznačení přechodu pro chodce ve Vlachově ulici. 
3. Informace o dopravních nehodách na křižovatce Janského x Bašteckého. 
4. Projednání výstavby lávky pro pěší a příp. alternativy, nové křižovatky u bytového domu Šafránka, 
5. etapa, po doložení vyžádaného stanoviska od MHMP, odboru dopravních agend. 
5. Přemístění přechodu pro chodce v Petržílkově ulici. 
6. Informace o zimní údržbě komunikací ve správě MČ Praha 13 
7. Vyznačení náhradních parkovacích míst po dobu stavby bytových domů Trigema v Petržílkově ulici. 
 
 
Předseda výboru Ing. Zobal přivítal všechny členy výboru a hosty a seznámil je s programem dnešního 
zasedání. Do programu byl navržen bod „různé“. Program byl schválen všemi přítomnými členy 
výboru.                                                                                                                      
 
1. Informace o komplexní údržbě komunikací (blokovém čištění) v MČ Praha 13  
 
Tajemník výboru M. Jíra informoval členy o důvodu předložení tohoto bodu. Blokové čištění 
v Praze 13 TSK hl. m. Prahy každoročně zajišťuje na jaře, po skončení zimní údržby komunikací a na 
podzim. V podzimním kole ale není do blokového čištění zařazeno sídliště Velká Ohrada. Výbor 
doporučuje požádat o zařazení druhého podzimního blokového čištění do plánu. 
 
 

Návrh usnesení:  Výbor pro dopravu a bezpečnost  ZMČ Praha 13:  
 
B e r e   n a   v ě d o m í: 
 
Předložený harmonogram blokového čištění místních komunikací v Praze 
13, v roce 2015. 
 
D o p o r u č u j e: 
Ing. Jarošovi, zástupci starosty, zaslat dopis TSK hl. m. Prahy, s požadavkem 
na zajištění 2. termínu blokového čištění i pro sídliště Velká Ohrada 

 



2. Návrh na vyznačení přechodu pro chodce ve Vlachově ulici 
 
Předseda výboru Ing. Zobal informoval členy o důvodu předložení tohoto bodu. Jde o podnět pí 
Šneberkové zaslaný na Facebook Prahy 13. Vyznačení přechodu pro chodce je požadováno u 
nedokončené stavby chodníku na soukromých pozemcích 
 
 

Návrh usnesení:  Výbor pro dopravu a bezpečnost  ZMČ Praha 13:  

 
B e r e   n a   v ě d o m í: 
 
Žádost paní Šneberkové na vyznačení přechodu pro chodce ve Vlachově ulici. 
 
N e d o p o r u č u j e: 
Vyznačení přechodu pro chodce ve Vlachově ulici, protože navazující chodník k podchodu pod 
Jeremiášovou ulicí není vybudován v celé jeho délce, leží na soukromých pozemcích a v místě 
navrženého vyznačení přechodu není vybudovaný bezbariérový přístup.  
U k l á d á: 
předsedovi výboru Josefu Zobalovi  zaslat odpověď žadatelce pí. Šneberkové 
 

 
3. Informace o dopravních nehodách na křižovatce Janského x Bašteckého 
 
Předseda výboru Ing. Zobal informoval členy o statistickém vyhodnocení nehodovosti zpracovaného 
Policií ČR na křižovatce Janského x Bašteckého, v souladu s usnesením z 2. jednání VDB dne 16. 2. 
2015, bod č. 4. Mezi roky 2010 – 2014 zde policie neeviduje žádnou dopravní nehodu.  Po diskuzi 
bylo projednávání ukončeno s tím, že změnu nelze realizovat bez toho, aby byla zvýšena bezpečnost 
chodců na frekventovaném přechodu pro chodce přes Janského ulici v této křižovatce, což je možno 
dosáhnout stavební úpravou. 

Návrh usnesení:  Výbor pro dopravu a bezpečnost  ZMČ Praha 13:  

B e r e   n a   v ě d o m í: 
Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu v křižovatce ulic Janského a Bašteckého 
od Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie a po 
diskuzi: 
 
Na v r h u j e: 
Realizovat změnu dopravního značení v křižovatce Janského x Bašteckého zároveň s úpravou 
přechodu pro chodce přes Janského ulici v této křižovatce. 
 
T r v á: 
na nesouhlasném stanovisku ze 2. jednání VDB, konaného dne 16. 2. 2015  do doby stavební 
úpravy přechodu pro chodce, protože v létech 2010 až 2014 policie na křižovatce Janského x 
Bašteckého neeviduje žádnou dopravní nehodu. 
 
D o p o r u č u j e: 
Ing. Jarošovi, zástupci starosty: 

- zaslat dopis na MHMP se žádostí o realizaci stavebních úprav přechodu pro chodce v ulici 
Janského v křižovatce s ulicí Bašteckého z prostředků BESIP, včetně změny dopravního 
značení 

- zaslat dopis SVJ Drimlova – Janského 2364-2369 se sdělením stanoviska. 



4. Projednání výstavby lávky pro pěší a příp. alternativy, nové křižovatky u obytného souboru 
Šafránka, 5. etapa, po doložení vyžádaného stanoviska od MHMP, odboru dopravních agend 
 
Předseda výboru Ing. Zobal seznámil výbor se stanoviskem MHMP, odboru dopravních agend, 
k žádosti o vyjádření k návrhu alternativního dopravního řešení (vybudování nové křižovatky místo 
lávky pro pěší přes Jeremiášovu ulici).  
 

Návrh usnesení:  Výbor pro dopravu a bezpečnost  ZMČ Praha 13:  

 
B e r e   n a   v ě d o m í: 
 
Stanovisko MHMP, odboru dopravních agend, k žádosti o vyjádření k návrhu 
alternativního dopravního řešení (vybudování nové křižovatky místo lávky pro pěší 
v Jeremiášově ulici). 
 
D o p o r u č u j e: 
 
Vyzvat dopisem Ing. Jaroše, zástupce starosty, stavebníka 5. etapy OS Šafránka, k doložení 
posouzení účelnosti SSZ a dopravně inženýrské studie SSZ, s tím že VDB souhlasí pouze 
s pravými odbočeními u připojení obytného souboru Šafránka na Jeremiášovu ulici. 
  

 
5. Přemístění přechodu pro chodce v Petržílkově ulici 
 
Tajemník výboru M. Jíra informoval členy o důvodu předložení tohoto bodu. Byly vysvětleny 
technické požadavky na realizaci přechodu, t. j. úprava bezbariérového přístupu, a zúžení vozovky. 
V diskuzi byla negativně posouzena nutnost stavebních úprav vyžadujících vynaložení finančních 
prostředků, které se jeví být vzhledem k blízkému stávajícímu přechodu, nehospodárně vynaloženy. 
P. Pastrňákem bylo navrženo nedoporučit realizaci tohoto přechodu pro chodce. O tomto návrhu 
bylo hlasováno. 
 

Návrh usnesení:  Výbor pro dopravu a bezpečnost  ZMČ Praha 13:  

 
B e r e   n a   v ě d o m í: 
 
Žádost správce Krásná Hůrka o posouzení a schválení přemístění přechodu pro chodce v Petržílkově 
ulici,  včetně nezbytných stavebních úprav, zaslanou prostřednictvím Technické správy komunikací 
hl. m. Prahy. 
 
N e d o p o r u č u j e: 
vyznačení  nového  přechodu  pro  chodce,  včetně  bezbariérové  úpravy   a zúžení vozovky 
z důvodu:  
      - úbytku parkovacích míst,  
      - minimální vzdálenosti od stávajícího přechodu pro chodce s bezbariérovou úpravou  
      - vynaložení  finančních  prostředků  na  nezbytné  stavební  úpravy Petržílkovy ulice před   
        vyznačením nového přechodu pro chodce 
D o p o r u č u j e: zaslat dopisem  Ing.  Jaroše,  zástupce  starosty,  stanovisko  výboru  Ing.     
          Kalibovi, vedoucímu OS 150, TSK hl. m. Prahy. 
 

 
 



6. Informace o zimní údržbě komunikací ve správě MČ Praha 13 
 
Předseda výboru Ing. Zobal  předložil informace pro členy VDB o finančních nákladech na zimní 
údržbu komunikací ve správě MČ Praha 13. 
 

Návrh usnesení:  Výbor pro dopravu a bezpečnost  ZMČ Praha 13:  

 
B e r e   n a   v ě d o m í: 
 
Přehled finančních nákladů za zimní údržbu komunikací, kterou v období 1. 12. – 3. 12. a 29. 
12. – 31. 12. 2014 zajišťovala pro Prahu 13 společnost Blažek a od 1. 1. 2015 - 31. 1. 2015 
společnost Prostor.  
 

 
 
7. Vyznačení náhradních parkovacích míst po dobu stavby bytových domů Trigema v Petržílkově 
ulici 
 
Výbor bere na vědomí žádost Úřadu MČ Praha 13, odboru majetkového, bytového a investičního o 
souhlas s povolením náhradních parkovacích míst společnosti SALUBRA, po dobu výstavby bytového 
komplexu Trigema. 
Po diskusi členů výboru k předloženému návrhu výbor souhlasí s vyznačením náhradních parkovacích 
míst pro společnost SALUBRA, včetně dočasného dopravního připojení, po dobu stavby bytového 
komplexu Trigema.  
 

Návrh usnesení:  Výbor pro dopravu a bezpečnost  ZMČ Praha 13:  

 
B e r e   n a   v ě d o m í: 
 
Žádost ÚMČ Praha 13, odboru majetkového, bytového a investičního o souhlas s povolením 
náhradních parkovacích míst společnosti SALUBRA, po dobu výstavby bytového komplexu 
Trigema.  
 
D o p o r u č u j e: 
 
Odboru majetkovému, bytovému a investičnímu povolit, po dobu výstavby bytového 
komplexu Trigema, umístění náhradních parkovacích míst společnosti SALUBRA, na 
pozemku parc. č. 3121, k. ú. Stodůlky. 
 
 

 
8. Různé 
 

a) předseda výboru Ing. Zobal informoval o akci Bezpečná cesta do školy. Byli osloveni ředitelé 
škol, aby společně s rodiči zaslali VDB informace, která místa nebo úseky pozemních 
komunikací, mohou být z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích pro žáky 
nebezpečná, při jejich cestě do/ze školy.  

      S podněty škol budou členové výboru seznámeni při květnovém jednání.  
b) předseda výboru Ing. Zobal informoval o stanovisku TSK hl. m. Prahy, k možnosti výstavby 

světelného signalizačního zařízení na křižovatce Poncarova x K Řeporyjím.  



c) místopředseda výboru p. Mareček informoval o současné situaci s kolmým parkováním 
obytných vozidel na Velké Ohradě.  

      Protože jde o  průběžný  stav,  situace  se  bude  nadále  sledovat   a   při   porušování    
      dopravních předpisů bude informována Městská policie. 
d) člen výboru doc. Ing. Praus, CSc., požádal o sdělení důvodu odložení výstavby zvýšeného 

přechodu pro chodce u parkovacích ramp v Janského ulici. Podle jeho slov nebylo ani 
vyznačeno vodorovné dopravní značení V7, Přechod pro chodce, přestože je v místě 
navrženého přechodu vybudován bezbariérový přístup. 

      Předseda  výboru  Ing. Zobal  bude  na  dalším  jednání  informovat  o důvodech, které  
      k tomu vedly a možnosti vyznačení přechodu pro chodce. 
e) člen  výboru  p.  Pastrňák  upozornil na nepřehlednou dopravní situaci ve vyznačených   
      zónách  s dopravním  omezením  v  MČ  Praha  13  a  požádal o posouzení dopravního   
      značení s ohledem na aktuální stav silničního provozu. 
      Předseda  výboru  Ing.  Zobal  bude  o  situaci  informovat  po  projednání  podnětu  se  
      zástupcem  Policie  ČR,  Krajského  ředitelství  hl.  m.  Prahy, odboru služby dopravní  
      policie. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Zobal  v.r. 
předseda Výboru pro dopravu a bezpečnost  ZMČ Prahy 13 

Zapsala dne 18. 3. 2015 - Hanka Zelenková  

Návrh usnesení:  Výbor pro dopravu a bezpečnost  ZMČ Praha 13:  

 
B e r e   n a   v ě d o m í: 
 
Předložené materiály a podněty v bodě č. 8  
 
U k l á d á: 
předsedovi výboru Josefu Zobalovi na dalším zasedání Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ 
předložit doplňující informace k bodům b), d) a e)  


