
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ Z 1. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 28. 1. 2019 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Petr Praus  
Členové: Ondřej Zeman, Ludmila Tichá, Libor Hadrava,  
Tajemník:   Miroslav Jíra 
Asistentka:   Hana Zelenková  
Stálý hosté:  David Zelený – místostarosta  

Vladimír Dragan - vedoucí odboru dopravy 
David Michut – referát krizového řízení 

Host:    zástupce Městské Policie- JUDr. Legnavský 
 

Program jednání: 

  
1. Zahájení výboru  
2. Schválení programu 
3. Schválení stálých hostů 
4. Bezpečnostní portál a městský kamerový systém (MKS) 
5. Prezentace záměru stavby „AB Šafránkova“ 
6. Informace o jednání s firmou Pražské služby, a.s., ze dne 17. 1. 2019 
7. Zóny placeného stání  
8. Různé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1)Zahájení výboru  
Předseda Výboru navrhl hlasování, aby jednání výboru bylo prohlášeno za neveřejné. 
Předseda výboru navrhl, aby při projednávání bodu č. 5 byla umožněna účast zástupců investora, kteří by k 
tomuto bodu provedli prezentaci. 
 

USNESENÍ Č. 1: Výbor souhlasí, aby jednání výboru bylo prohlášeno za neveřejné.    
pro 4: proti:0 zdržel se:1 

USNESENÍ Č. 2: Výbor souhlasí s účastí zástupců investora k záměru AB Šafránkova k bodu jednání č.5. 
pro 5: proti:0 zdržel se:0 

2-Schválení programu 
Předseda výboru pan Josef Zobal výboru přednesl  body programu ke schválení. Projednání bodu č. 5 bude na 
jednání zařazeno přednostně před bod.č.4. 
 

USNESENÍ Č. 3: Výbor souhlasí s navrženým programem.   pro 5, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 4: Výbor souhlasí s  projednáním bodu č. 5 před bodem č.4. pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 

3-Schválení stálých hostů 
Předsedou výboru panem Zobalem bylo navrženo hlasování o účasti stálých hostů.  
USNESENÍ Č. 5: Výbor souhlasí s účastí těchto stálých hostů na jednání výboru: 
David Zelený – místostarosta  
Hynek Svoboda - ředitel Městské Policie P13 
Vladimír Dragan - vedoucí odboru dopravy 
David Michut – referát krizového řízení 
         pro 5: proti:0 zdržel se:0 
Předseda výboru navrhl schválit účast JUDr. Legnavského, zastupujícího ředitele MP Praha 13, jako hosta na 
tomto jednání 
 
USNESENÍ Č. 6: Výbor souhlasí s účastí JUDr. Legnavského na dnešním jednání.  pro 5: proti:0 zdržel se:0 
 

Přednostní zařazení bodu č. 5 - Prezentace záměru stavby „AB Šafránkova“ 
Zástupci investora prezentovali záměr týkající se změny k projektové dokumentaci na administrativní budovu 
Šafránkova.  
 

USNESENÍ Č. 7: Výbor bere na vědomí prezentaci k realizaci stavby „AB Šafránkova“.  pro 5: proti:0 zdržel se:0 
         pro 5: proti:0 zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 8: Výbor souhlasí se záměrem investora za předpokladu zabezpečení veškeré manipulace 
s navážejícími vozidly v areálu AB Šafránkova.      pro 5: proti:0 zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 9: Výbor požaduje, aby investor zpracoval do projektové dokumentace místní úpravu provozu 
v Šafránkově ulici tak, aby vozidla zákazníků i vozidla zásobování areálu AB Šafránkova nemohla zajíždět do 
ulice Živcových, ani do slepého ramena Šafránkovy ulice a z areálu vyjížděla do Šafránkovy ulice pouze pravým 
odbočením ve směru k ulici Bucharova.                                                pro 5: proti:0 zdržel se:0 
 

4)Bezpečnostní portál a městský kamerový systém (MKS) 
Výbor byl informován o záměru realizace Bezpečnostního portálu Prahy 13 a byl mu předložen návrh na zadání 
studie "Analýza stavu a návrhu řešení informační podpory bezpečnosti a krizového řízení na území MČ Praha 
13". V souvislosti s tímto portálem byl členům výboru předložen materiál  - Záměr projektu „rozvoj kamerového 
systému MČ Praha 13 v přímém napojení na Městský kamerový systém hl. města Prahy“ 

USNESENÍ Č. 10: Výbor bere na vědomí návrh na realizaci bezpečnostního portálu MČ Prahy 13. 
pro 5: proti:0 zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 11: Výbor žádá vedoucího EKO Ing. Jaroslava Mareše o prověření, zda cena za „Analýzu stavu a 
návrhu řešení informační podpory bezpečnosti a krizového řízení na území MČ Praha 13“ je cenou obvyklou. 

pro 5: proti:0 zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 12: Výbor doporučuje Výboru pro evropské fondy a informatiku prověřit možnost financování 
studie „Analýza stavu a návrh řešení informační podpory bezpečnosti a krizového řízení na území MČ Praha 13“ 
prostřednictvím některého z dotačního titulu.    pro 5: proti:0 zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 13: Výbor bere na vědomí záměr na rozvoj kamerového systému MČ Praha 13 

pro 5: proti:0 zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 14: Výbor doporučuje starostovi MČ Praha13 Ing. Davidu Vodrážkovi zaslat na MHMP dopis 
s dotazem na možnost převzetí kamer do správy MKS MHMP   pro 5: proti:0 zdržel se:0 



USNESENÍ Č. 15: Výbor souhlasí se záměrem na rozšíření MKS za předpokladu, že MHMP potvrdí, že pořízené 
kamery budou převzaty do správy MKS, včetně financování jejich provozu. pro 5: proti:0 zdržel se:0 
 

6) Informace o jednání s firmou Pražské služby, a.s., ze dne 17. 1. 2019 
Výbor byl informován o podnětu společnosti Pražské služby a. s. týkající se problému nevhodně parkujících aut 
na sídlišti Velká Ohrada, které brání možnosti průjezdu sídlištěm svozovým vozům. Nejedná se pouze o 
problému s popelářskými vozy, ale mnohem horší je v tomto hledu ta situace, že stejný problém mají vozy IZS 
(záchranky, hasiči), kterým špatně parkující vozidla zcela brání průjezdu a je nutné tuto situaci rázně řešit.  
 
USNESENÍ Č. 16: Výbor bere informaci o jednání se společností Pražské služby a.s. na vědomí  

pro 5: proti:0 zdržel se:0 
 

USNESENÍ Č. 17: Výbor doporučuje zajistit průjezd vozidel svozu odpadu a vozů  IZS okružními křižovatkami na 
sídlišti Velká Ohrada dle předběžného návrhu dopravně-inženýrského opatření. 

pro 5: proti:0 zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 18: Výbor doporučuje vedoucímu odboru dopravy panu Draganovi zaslat žádost o realizaci na TSK 
Praha a.s.        pro 5: proti:0 zdržel se:0 

USNESENÍ Č.19: Výbor doporučuje vedoucímu odboru dopravy panu Draganovi zaslat požadavek na 
TSK Praha a.s. no provedení rekonstrukce kruhových objezdů.  pro 5: proti:0 zdržel se:0 

 
7) Zóny placeného stání  

V přechozích létech vedení Městských částí Praha 6 a Praha 5 přistoupily společně s hlavním městem k zavedení 
zón placeného stání na svých územích. S ohledem k pomalému rozvoji parkovišť P+R je MČ Praha 13 nucena se 
opět zabývat možností zavedení zón placeného stání, aby se zamezilo dalšímu nárůstu parkujících vozidel řidičů, 
kteří do hlavního města dojíždějí do zaměstnání, na návštěvy apod. a nezpoplatněné komunikace v Praze 13 
využívají jako náhradu za chybějící parkoviště P+R. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby byl mezi obyvateli 
městské části proveden nový průzkum a podle jeho výsledků byl zvolen další postup při řešení dopravy v klidu 
v MČ Praha 13.    
 
USNESENÍ Č. 20: Výbor bere na vědomí informaci o možnosti zavedení zón placeného stání na území MČ P 13
         pro 5: proti:0 zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 21: Výbor doporučuje, aby před zadáním studie realizace ZPS v Praze 13 byl proveden opakovaný 
průzkum mezi obyvateli Prahy 13 k záměru zavedení ZPS.    pro 5: proti:0 zdržel se:0 
 

8)Různé  
 
Předseda výboru pan Zobal  informoval o návrhu termínů zasedání výboru.  
18. 3. 2019 od 11 hodin 
15. 4. 2019 od 11 hodin 
13. 5. 2019 od 11 hodin 
10. 6. 2019 od 12 hodin 
 
USNESENÍ Č. 22: Výbor souhlasí s navrženými termíny jednání výboru v prvním pololetí 2019.  

pro 5: proti:0 zdržel se:0 
 
 
 
 
 
 

Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 28. 1. 2019 
 
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  
 
 


