
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ - 5. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 8. 12. 2020 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Petr Praus  
Členové: Ondřej Zeman 

Ludmila Tichá – omluvena  
Pavel Prokeš  

Tajemník:   Miroslav Jíra  
Asistentka:   Hana Zelenková  
Stálí hosté:  Ing. Tomáš Círus  -pověřený vedoucí Odboru dopravy 

David Michut – referát krizového řízení  
   Hynek Svoboda - ředitel MP P13  

David Zelený – místostarosta – omluven 
Program jednání: 

1. Zahájení výboru 
2. Schválení programu 
3. Informace k podnětu na vybudování přechodu pro chodce v ul. Armády 
4. Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13 - informace 
5. Informace o stavu řešení opatření navržených v rámci akce: Bezpečné cesty do školy 2019 – 
ZŠ Klausova 
6. Různé 
 
1)Zahájení výboru  
Předseda výboru přivítal členy výboru. 
 
2-Schválení programu 
Předseda výboru Josef Zobal  přednesl body programu ke schválení.  
V úvodu bylo hlasováno o účasti dvou hostů vztahující se k bodu jednání č. 4. Jmenovitě se jednalo o 
pana Bc. Martina Šmída a pana Ing. Libora Hakla. 
USNESENÍ Č. 42: 
Výbor souhlasí s účastí hostů k bodu programu č. 4.    pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 43: 
Výbor souhlasí s navrženým programem.    pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
 



3) Informace k podnětu na vybudování přechodu pro chodce v ul. Armády 
Výboru byly předloženy doplňující informace k požadavku na vybudování přechodu pro chodce v 
křížení ulice Armády a ulice Vlasákovy na Praze 13. Důvodem navržené realizace je zvýšení 
bezpečnosti. Návrh řešení byl již projednáván s Policií ČR a Odborem investic a majetku. 
USNESENÍ Č. 44: 
Výbor souhlasí s realizací přechodu pro chodce.    pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 45: 
Výbor doporučuje Odboru dopravy ve spolupráci s OMBAI připravit veškeré podklady pro realizaci 
přechodu v průběhu roku 2021.      pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
4. Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13 - informace 
Výboru byl prostřednictvím Bc. Martina Šmída a Ing. Libora Hakla představen „Plán udržitelné 

městské mobility MČ Prahy 13“.  Jedná se o strategický dokument, jehož cílem je vytvořit podmínky 

pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků v Praze 13 a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života.  

Vytvořením Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13 se předpokládá, že tento dokument bude 

komplexně řešit dopravní dostupnost, která bude k dispozici všem, zlepší účinnost a hospodárnost 

systému, zvýší bezpečnost v dopravě a sníží se negativní vlivy dopravy na životní prostředí. 

Harmonogram projektu včetně detailní prezentace byl předložen všem členům výboru.  

USNESENÍ Č. 46: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
5. Informace o stavu řešení opatření navržených v rámci akce: Bezpečné cesty do školy 2019 – ZŠ 
Klausova 
Výbor byl informován o nových podrobnostech v programu Bezpečná cesta do školy 2019. 

1. část - Opatření schválena BESIPEM – aktuálně nejsou známé žádné nové informace a z tohoto 
důvodu bude vznesen dotaz na aktualizaci. 

2. část -  Možnost rozšíření točny autobusů městské hromadné dopravy v lokalitě Velké Ohrady 
u křižovatky komunikací Červeňanského x Janského x Karla Kryla. Dle stanoviska MHMP je 
nutné u té části, která zasahuje do části zeleně, zažádat o změnu Územního plánu. Proces 
podání žádosti o změnu Územního plánu obvykle připravuje Stavební odbor ve spolupráci 
s OMBAI a schvaluje RMČ.  

USNESENÍ Č. 47: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 48: 
Výbor doporučuje Stavebnímu odboru ve spolupráci s OMBAI připravit veškeré požadované podklady 
k žádosti o změnu Územního plánu.      pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
6)Různé  
Předseda výboru pan Zobal informoval o aktuální situaci týkající se stavby parkovacího domu 
v Petržílkově ulici.   
USNESENÍ Č. 49: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
Další zasedání Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ bude realizováno dle potřeby a informace bude 
sdělena s dostatečným časovým předstihem. 
USNESENÍ Č. 50: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 8. 12. 2020. 
       
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


