
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ  ZE 3. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 24. 4. 2017 
 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Aleš Mareček 
Členové:  Zbyněk Pastrňák, Ludmila Tichá, Petr Praus, Milan Vávra 
Omluven:  Pavel Vondrovic 
Tajemník:   Miroslav Jíra  - omluven  
Asistentka:   Hana Zelenková 
Hosté:    Pavel Jaroš - ZS 

Vladimír Dragan – ved. DOP 
Hynek Svoboda- ředitel MP   
Jan Koníř – ředitel Obvodního ředitelství Policie Praha II         

Program jednání:  

1. Zahájení výboru a schválení programu 
2. Kontrola zápisu z jednání dne 20. 2. 2017 
3. Informace o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 13 v roce 2016 a o změně v systému hlídkové 

služby PČR za účasti zástupce PČR – ředitelství obvodu Praha II. 
4. Projekt ZPS pro vybrané území MČ Praha 13 (Radnice, poliklinika Lípa) 
5. Informace o nákladech na zimní údržbu komunikací ve správě MČ Praha 13 (11/2016 – 3/2017) 
6. Různé 

 
 
Obsah samotného zasedání: 
   
Předseda výboru p. Zobal, přivítal všechny členy výboru i přizvané hosty. 
 
1)Schválení programu 
 
U S N E S E N Í  Č. 22: 
Program byl schválen všemi členy výboru      pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 



 
2) Kontrola zápisu z jednání dne 20. 2. 2017 
 

U S N E S E N Í  Č. 23: 
Kontrola zápisu včetně plnění usnesení bez připomínek, výbor bere informaci na vědomí   

 
pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 

3) Informace o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 13 v roce 2016 a o změně v systému hlídkové 
služby PČR za účasti zástupce PČR – ředitelství obvodu Praha II. 
 
Předseda výboru Josef Zobal, představil hosta výboru ředitele Policie ČR Praha II pana Mgr. Koníře, který 
prezentoval statistické informace o vývoji bezpečnostní situace na území MČ Prahy 13.  
 
 
 
Celkově zmínil, že nápad trestné činnosti je rok od roku nižší.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dále uvedl, že ředitelství PČR Praha II uvažuje o reorganizaci pracoviště na adrese Lískova s tím, že 
personální obsazení pracoviště Lískova bude rozprostřeno do dvou služeben na Praze 13, tedy celkově se 
nic nezmění, pouze dojde k faktickému zrušení služebny v Lískově ulici. 
O bezpečnostní situaci na Praze 13 hovořil též ředitel MP pan Hynek Svoboda, zároveň členům výboru byla 
poskytnuta Zpráva o výsledné činnosti za rok 2016, která je přílohou zápisu. 
 

U S N E S E N Í  Č. 24: 
Výbor bere na vědomí informace o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 13 v roce 2016 a o změně v 
systému hlídkové služby PČR. 

            pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 



 
4) Projekt ZPS pro vybrané území MČ Praha 13 (Radnice, poliklinika Lípa) 
 
Vedoucí odboru dopravy Vladimír Dragan předložil členům výboru projekt ZPS pro vybrané lokality Prahy 
13. Konkrétně se jedná o parkovací automat před ÚMČ Praha 13 a před Poliklinikou Lípa. Jednalo by se o 
výměnu parkovacích automatů za jiný typ s tím, že celkové náklady na provoz a správu automatů jsou 
v režii nového provozovatele a to MHMP. Výnos z automatů by byl tak rozdělen mezi MHMP a MČ Praha 
13 v poměru 1:1. 
 
Po představení projektu byla vedena diskuze. Člen výboru pan Pastrňák vznesl dotaz na jakém základě je 
tento bod zařazen do jednání výboru, kdo výměnu parkovacích automatů vymyslel a zadal řešit v projektu. 
 
Místopředseda výboru pan Mareček zmínil, zda bude zachována hodina parkování zdarma a zda výměna 
parkovacích automatů není v kolizi se záměrem zřízení parkovacích kotoučů. 
 
Po vedení diskuze bylo výborem odsouhlaseno, že je nutné zjistit, jak velké náklady jsou s provozem 
stávajících parkovacích automatů a do té doby je bod přeložen na další jednání výboru a to na 15. 5. 2017.  
 

U S N E S E N Í  Č. 25: 
Výbor ukládá předsedovi výboru prostřednictvím OMBAI zjistit finanční náročnost provozu stávajících 
parkovacích automatů.        

pro 6, proti:0, zdržel se:0 

U S N E S E N Í  Č. 26: 
Výbor souhlasí s přesunem bodu na další jednání výboru dne 15. 5. 2017. 
 

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 
5) Informace o nákladech na zimní údržbu komunikací ve správě MČ Praha 13 (11/2016 – 3/2017) 
 
Vedoucí odboru dopravy Vladimír Dragan předložil členům výboru tabulku s rozpisem výjezdů potřebných 
na zajištění zimní údržby. Celkové náklady jsou v částce 1 616 202 Kč.  
 

 
 

U S N E S E N Í  Č. 27: 
Výbor bere předložené informace na vědomí     pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 
6)Různé 
 
Člen výboru pan Mareček opět zmínil, z jakého důvodu jsou již lidem distribuovány parkovací kotouče, když 
veřejné projednání na téma možné realizace zahájení tohoto projektu je plánováno až na 15. 5. 2017. 
 
Dále bylo zmíněno, z jakého důvodu nejsou členové výboru předem informování, že parkovací kotouče jsou 
pro veřejnost již k dispozici a proč parkovací kotouče neobsahují stručný návod jak s nimi manipulovat. 
 
Dále bylo zmíněno, že tiskové oddělení neinformuje o svých krocích členy a předsedu výboru a dochází tak 
k nesystémové informovanosti. Z tohoto důvodu a pro sjednání nápravy požadují členové výboru na dalším 
zasedání věc konzultovat s vedoucí tiskového oddělení paní Libigerovou. 
 



U S N E S E N Í  Č. 28: 
Výbor ukládá předsedovi výboru pozvat vedoucí tiskového oddělení paní Libigerovou na jednání výboru 
dne 15. 5. 2017. 
 

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 
          
4. zasedání Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ se uskuteční dne 15. 5. 2017 od 12:00 hodin. 
 

U S N E S E N Í  Č. 29: 
Výbor bere informaci na vědomí:       pro: 6, proti:0, zdržel se:0 
 

 

Zapsala Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 24. 4. 2017 

              Předseda výboru – Ing. Josef Zobal 


