
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 12. 9. 2016 

Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Aleš Mareček 
Členové:  Ludmila Tichá, Zbyněk Pastrňák, Pavel Vondrovic, Petr Praus 
Tajemník:   Miroslav Jíra  - omluven 
Omluven:  Milan Vávra 
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 25.7 2016 
 

3. Žádost TSK hl. m. Prahy o stanovisko k žádosti p. Miroslava Mudry o pronájem části pozemku 
při komunikaci Ovčí hájek, parc. č. 2860/34, k. ú. Stodůlky, o výměře cca 1 400 m2, za účelem 
vybudování veřejného hlídaného parkoviště 
 

4. Žádost ÚMČ Praha 13, odboru majetkového, bytového a investičního, o stanovisko k umístění 
reklamního zařízení na pozemku parc. č. 2909/1, k. ú. Stodůlky  
 

5. Informace o možnosti rozšíření parkovišť P + R na území MČ Praha 13 
 

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

 
 
 



1)Schválení programu 
 
USNESENÍ Č. 51:  
Program byl schválen všemi přítomnými členy    pro6, proti:0, zdržel se:0 
 

2) Kontrola zápisu z VDB ze dne 16. 5. 2016 
 
USNESENÍ Č. 52: 
Kontrola zápisu včetně plnění usnesení bez připomínek, výbor bere informaci na vědomí   

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 

3) Žádost TSK hl. m. Prahy o stanovisko k žádosti p. Miroslava Mudry o pronájem části pozemku při 
komunikaci Ovčí hájek, parc. č. 2860/34, k. ú. Stodůlky, o výměře cca 1 400 m2, za účelem 
vybudování veřejného hlídaného parkoviště 
 
USNESENÍ Č. 53:  
Výbor nesouhlasí s pronájmem části pozemku při komunikaci Ovčí hájek, parc. č. 2860/34, k. ú. 
Stodůlky, o výměře cca 1 400 m2, za účelem vybudování veřejného hlídaného parkoviště. 

pro 6, proti:0, zdržel se:0 

 
USNESENÍ Č. 54: 
Výbor doporučuje odboru dopravy ÚMČ Praha 13, který je adresátem žádosti, aby vzhledem 
k nedostatku volných parkovacích míst na území MČ Praha 13 a k zavedení zón placeného stání 
v Praze 6 a Praze 5, písemně informoval TSK hl. m. Prahy, že výbor nesouhlasí se zřizováním nových 
hlídaných parkovišť na území MČ Praha 13.      

pro 6, proti:0, zdržel se:.0 

 
4-Žádost ÚMČ Praha 13, odboru majetkového, bytového a investičního, o stanovisko k umístění 
reklamního zařízení na pozemku parc. č. 2909/1, k. ú. Stodůlky  
 
USNESENÍ Č. 55: 
Výbor bere na vědomí žádost odboru MBaI.    pro 6, proti:0, zdržel se:.0 

 
USNESENÍ Č. 56: 
Výbor nesouhlasí s umístěním reklamního zařízení, v provedení světelný LED panel, z důvodu ohrožení 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a na křižovatce řízené světelným signalizačním 
zařízením.  

pro 6, proti:0, zdržel se:.0 

 
5-Informace o možnosti rozšíření parkovišť P + R na území MČ Praha 13 
Tento bod je zařazen, jako doplnění k bodu č. 6 z 6 zasedání Výboru pro dopravu a bezpečnost. 
 
USNESENÍ Č. 57: 
Výbor bere informaci předsedy výboru o možnosti rozšíření parkovišť P+R na území MČ Praha 13 na 
vědomí 
 

pro 6, proti:0, zdržel se:.0 

6-Různé  
 
ZS Ing. Pavel Jaroš výbor informoval o prohlídce Velké Ohrady s panem Ing. Skondrojanisem, která 
proběhla na základě jeho písemných připomínek. Z prohlídky vznikl podnět na možnost vybudování 
zálivových stání pro automobily.  



 
USNESENÍ Č. 58: 
Výbor bere na vědomí informaci a ukládá předsedovi výboru sjednat termín prohlídky na Velké 
Ohradě za účasti ZS Ing. Pavla Jaroše, vedoucího odboru dopravy a člena výboru pana Prause a na 
dalším výboru předložit nové informace.     pro 6, proti:0, zdržel se:.0 

 
 
ZS Ing. Pavel Jaroš se připojil k apelu na ředitele MP s tím, že řidiči automobilu se středočeskou SPZ 
parkují neustále bezohledně své automobily na nepatřičných místech a požaduje důslednější a častější 
kontroly včetně možnosti dávat na automobily botičky. 
 
Dále bylo ZS Ing. Pavlem Jarošem zmíněno, z jakého důvodu je změna přednosti v jízdě v ulici 
Bašteckého / Jánského a zda by nebylo vhodnější přednost plně zachovat v ulici Jánského.  
 
Člen výboru pan Mareček apeloval na ředitele MP s tím, že na velké Ohradě pravidelně parkuje velké 
nákladní auto, které vyčnívá do vozovky, brání v průjezdu a zabírá několik parkovacích míst. Prosí o 
častější pochůzky srážníků a pokutování. 
 
USNESENÍ Č. 59: 
Výbor bere informace na vědomí 

pro 6, proti:0, zdržel se:.0 

 
 
 
 

Zapsala Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 12. 9. 2016 

              Předseda výboru – Ing. Josef Zobal 

 


