
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 12. 3. 2018 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Aleš Mareček  
Členové:  Zbyněk Pastrňák, Pavel Vondrovic, Ludmila Tichá, Milan Vávra, Petr Praus 
Tajemník:   Vladimír Dragan – ved. DOP 
Asistentka:   Hana Zelenková  
Hosté:   Pavel Jaroš – zástupce starosty  

Hynek Svoboda- ředitel MP   

Program jednání:  

1. Zahájení výboru a schválení programu 
2. Kontrola zápisu z jednání dne 29. 1. 2018 
3. Návrh na vybudování autobusové zastávky „Krteň“ v obou směrech 
4. Projednání parkování vozidel v lokalitě Velká Ohrada  
5. Návrh na vybudování pěší komunikace v ul. K Hájům 
6. Informace o stanovení dopravního značení v ul. Mohylová (viz usnesení č. 5/2018) 
7. Informace o stanovisku PČR k umístění zrcadla v ul. Klausova (viz usnesení č. 

9/2018) 
8. Různé  

 
Obsah samotného zasedání: 
   
Předseda výboru p. Zobal, přivítal členy výboru i přizvané hosty. 
 
1)Schválení programu 
 
Předseda výboru pan Josef Zobal výboru přednesl body programu ke schválení. Pan Pastrňák vznesl 
dotaz, z jakého důvodu není na programu jako bod jednání závažný problém s uzavřeným 
parkovištěm na střeše garáží v ul. Brdičkova a zároveň navrhl, aby problematika uzavřeného 
parkoviště byla zařazena jako samostatný bod programu tohoto jednání a nesouhlasil s tím, aby 
tento problém byl projednáván v bodě Různé, tak jak navrhl předseda výboru. 
O tomto návrhu se hlasovalo. 



USNESENÍ Č.14: 
Výbor souhlasí se zařazením tohoto bodu do programu jednání výboru jako bod č. 8 – Parkování 
Brdičkova, bod. „Různé“ bude pod pořadovým číslem 9.   pro 7, proti:0, zdržel se:0 
 

2) Kontrola zápisu z jednání dne 29. 1. 2018 
USNESENÍ Č.15: 
Zápis byl schválen všemi členy       pro 7, proti:0, zdržel se:0 
 

3) Návrh na vybudování autobusové zastávky „Krteň“ v obou směrech 
Vedoucí odboru dopravy pan Dragan výbor informoval o požadavku občanu z Třebonic na vybudování 
nové autobusové zastávky. Písemné materiály včetně zákresu zastávky byly předány všem členům výboru 
k nastudování. V případě souhlasu s vybudováním této zastávky je nutné počítat se značným finančním 
nákladem a to nejen na vybudování samotné zastávky, ale především na odkup pozemků. Předpoklad je 
cca 4 000 000 Kč. Předseda výboru p. Zobal doplnil informaci, že se jedná o malou skupinu osob, která by 
zastávku využívala, a jednalo by se víceméně o sezónní používání. Z tohoto důvodu by se přikláněl 
požadavek občanů řešit pomocí služby, která byla projednávána na Sociálním výboru pod názvem „Senior 
taxi“. Aktuálně tato služba není zrealizována, nicméně její účelnost by vyřešila tento problém občanů. 

USNESENÍ Č.16: 
1. Výbor projednal předložený návrh.     pro 7, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č.17: 
2. Výbor doporučuje řešit problematiku za pomoci tzv. „Senior taxi“.   pro 7, proti:0, zdržel se:0 
 
Člen výboru pan Vávra opustil jednání výboru v 11:40 hod z pracovního důvodu. 
 

4) Projednání parkování vozidel v lokalitě Velká Ohrada  
Na základě stupňujícího se počtu stížností na stav parkování na VO je zařazen tento bod na jednání výboru. 
Ředitel MP pan Hynek Svoboda písemně upozornil na stav dopravy na VO , písemné stanovisko je přílohou 
tohoto zápisu. Člen výboru pan Praus v této věci dále uvedl, že o této situaci je možné volně diskutovat 
dalších několik let, ale je skutečně žádoucí něco již udělat.  Ke zlepšení situace není nutné dělat jen velké 
projekty, ale i menší dílčí zásahy zlepší situaci a usnadní provoz na VO. Příkladem uvedl zbytečně a 
nefunkční zelené zálivy, parkování nepojízdných vozidel / vraků, znečištění kaskádových parkovacích stání 
atd. Předseda výboru navrhl, aby vedoucí odboru dopravy ve spolupráci s OMBAI provedl kontrolu stavu 
opatření, která byla na základě kontroly na místě v roce 2017 navržena a s výsledek této kontroly předložil 
na jednání výboru. 

USNESENÍ Č.18: 
Výbor projednal žádost ředitele Obvodního ředitelství MP Praha 13.  

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č.19: 
Výbor bere na vědomí žádost ředitele MP P13 o řešení dopravy v klidu v lokalitě Velká Ohrada. 

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č.20: 
Výbor žádá vedoucího odbory dopravy, aby ve spolupráci s OMBAI provedl kontrolu stavu opatření, která 
byla na základě kontroly na místě v roce 2017 navržena a  výsledek této kontroly předložil na jednání 

výboru.        pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 

5-Návrh na vybudování pěší komunikace v ul. K Hájům 
Výboru byla předložena žádost paní Mgr. Caithamlové a pana Tůmy. Vznesli požadavek, aby v ul. 
K Hájům mezi křižovatkou s ul. Za Mototechnou a ul. Klečkova, příp. dále ve směru od ul. Klečkova 
k autobusové zastávce „Ordovická“, byl zřízen chodník.  
Délka chodníku by byla v první části cca 100 m a v druhé části cca 80 m.  
USNESENÍ Č.21: 
Výbor projednal předložené návrhy vyplývající z místního šetření ze dne 28. 2. 2018.  



pro 6, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č.22: 
Výbor doporučuje odboru dopravy ÚMČ Praha 13 projednat s TSK hl. m. Prahy, a.s. vyznačení okraje 
vozovky vodorovným značením vodící čárou V4 a její osazení balisetami Z11h.   

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č.23: 
Výbor doporučuje odboru dopravy projednat s OŽP/OMBAI  
a)vyčištění a odstranění porostu mezi vozovkou a stávajícím oplocením v ul. K Hájům 
b)zajištění návrhu finančního rozpočtu a základních technických parametrů chodníku v části I. a II.. 

pro6, proti:0, zdržel se:0 
 

6-Informace o stanovení dopravního značení v ul. Mohylová (viz usnesení č. 5/2018) 
Výboru byly předloženy doplňující informace včetně písemného požadavku na zřízení tohoto nového 
značení, veřejné vyvěšení o změně na úřední desku včetně informace od kdy byla změna učiněna.  

USNESENÍ Č.24: 
Výbor bere na vědomí informaci o době a způsobu stanovení dopravního značení v ul. Mohylová. 

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 

7-Informace o stanovisku PČR k umístění zrcadla v ul. Klausova (viz usnesení č. 9/2018) 
Výboru byl předložen dokument od Policie ČR týkající se žádosti k umístění zrcadla v ul. Klausova (viz 
usnesení č. 9/2018).  Z důvodu nevyhovujících paramentů vozovky PČR nesouhlasí s jeho instalací. 
USNESENÍ Č.25: 
Výbor bere na vědomí informaci o záporném stanovisku PČR k umístění zrcadla v ul. Klausova. 

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
8 – Parkování Brdičkova 
Pan Pastrňák požaduje předložit aktuální LV včetně rozhodnutí soudu, o které se opírá vlastník nemovitosti 
a které proběhlo cca před rokem a půl. Z důvodu, že výbor nemá k dispozici aktuální informace a text 
rozhodnutí soudu včetně dalších aktuálních informací, je tento bod přeložen na další jednání výboru a to 
na 9. 4. 2018. 

USNESENÍ Č.26: 
Výbor bere informaci na vědomí.       pro 6, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č.27: 
Výbor ukládá vedoucímu odboru dopravy  aby ve spolupráci s OLP na dalším zasedání výboru předložili 
aktuální informace včetně smluv a soudního rozhodnutí. 

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
9 - Různé 
 Předseda výboru pan Zobal výbor informoval o zrušení placeného hlídaného parkoviště í v ulici Petržílkova. 
Od 1.4 2018 vypověděl MHMP smlouvu a chce zde provozovat parkoviště P+R . 
Aktuálně občané podepisují petici o zrušení tohoto rozhodnuté. 

USNESENÍ Č.28: 
Výbor bere informaci na vědomí.       pro 6, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č.29: 
Výbor nesouhlasí se zřízením parkoviště P+R na místě placeného hlídaného parkoviště v ul Petržílkova a 
požaduje zachování parkování pro občany Prahy 13. 
 
Další zasedání výboru se uskuteční dne 9. 4. 2018 od 11:00 hodin. 

USNESENÍ Č.29: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 
Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 12. 3. 2018 
 
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


