
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ - 1. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
ze dne 23. 2. 2021 

Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Petr Praus  
Členové: Ondřej Zeman 

Adam Kopetzký 
Pavel Prokeš - omluven 

Tajemník:   Miroslav Jíra (z důvodu nemoci zastoupen paní Evou Vyskočilovou)  
Asistentka:   Hana Zelenková  
Stálí hosté:  Ing. Tomáš Círus  -pověřený vedoucí Odboru dopravy- omluven  

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

David Zelený – místostarosta  

Program jednání: 

1. Zahájení výboru  
2. Schválení programu 
3. Stanovisko MČ Praha 13 k zajištění spolupráce hlavního města Prahy s Městskými částmi 

v oblasti dopravy 
4. Dopravní řešení křižovatky Poncarova x K Řeporyjím 
5. Informace o zajištění požadavků MČ Praha 13 v oblasti BESIP včetně realizace projektu 

Bezpečné cesty do školy, ZŠ Klausova 
6. Parkování dodávkových vozidel (kategorie N1) na veřejných komunikacích v MČ Praha 13 
7. Informace o přechodu pro chodce v ulici Armády (u křižovatky s ul. Vlasákova) 
8. Různé  

 
1)Zahájení výboru  
Předseda výboru přivítal členy výboru a hosty. 
 
2-Schválení programu 
Předseda výboru Josef Zobal přednesl body programu ke schválení.  
V úvodu jednání bylo hlasováno o účasti paní Vyskočilové jako hosta, která na tomto jednání 
zastupuje tajemníka výboru p. Miroslava Jíru. 
Výbor byl informován o rezignaci členky paní Tiché, zároveň byl informován o volbě nového člena 
pana Adama Kopetzkého. 
USNESENÍ Č. 1: 



Výbor souhlasí s účastí hosta paní Vyskočilové na dnešním zasedání výboru. 
pro 4, proti:0, zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 2: 
Výbor souhlasí s navrženým programem.    pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
3)Stanovisko MČ Praha 13 k zajištění spolupráce hlavního města Prahy s Městskými částmi 
v oblasti dopravy 
Významným problémem ustanovení zákona o pozemních komunikacích je, že městské části nejsou 
součástí rozhodovacího procesu a nijak se nepřihlíží k vyjádřením či stanoviskům městských částí. V 
posledních dvou letech samospráva hlavního města Prahy včetně samosprávného odboru a akciových 
společností v majetku HMP v oblasti dopravy opakovaně neprojednávají s městskými částmi opatření 
a změny na území městských částí, což popírá smysl městských částí a jejich přímého vztahu k 
obyvatelům. 
Místostarosta pan Zelený zmínil, že tato špatná komunikace ze strany MHMP brání včas a pravidelně 
informovat obyvatele Prahy 13. Aktuální  jednání ze strany MHMP nám toto neumožnuje.  
 
USNESENÍ Č. 3: 
Výbor bere na vědomí stanovisko MČ Praha 13 k zajištění spolupráce Magistrátu hl.m. Prahy 
s Městskými částmi v oblasti dopravy.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 4: 
Výbor doporučuje starostovi MČ P13 informovat o Stanovisku Zastupitelstvo MČ P13. 

pro 4, proti:0, zdržel se:0 
4-Dopravní řešení křižovatky Poncarova x K Řeporyjím 
Předseda výboru pan Zobal členy výboru informoval o nových skutečnostech týkající se požadavku na 
změnu dopravního značení křižovatky Poncarova X K Řeporyjím. Na TSK byl vznesen požadavek na 
instalaci SSZ (světelného signalizačního zařízení). 
Dle vyjádření TSK křižovatka nesplňuje žádné kritérium účelnosti pro zřízení světelné signalizace 
podle ČSN 736102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Z tohoto důvodu 
považujeme případnou instalaci SSZ na předmětné křižovatce za uzavřenou. 
Předseda výboru pan Zobal uvedl, že by možným řešením této situace byla instalace balisetů, jak TSK 
ve svém vyjádření dále uvedlo.  
Místostarosta pan Zelený uvedl, že dlouhodobě řidiči nerespektují aktuální dopravní značení a je jen 
otázka času, kdy se na uvedené křižovatce stane smrtelná nehoda. Z tohoto důvodu nesouhlasí se 
stanoviskem TSK a doporučuje instalaci SSZ z důvodu zvýšení bezpečnosti a zabránění smrtelné 
dopravní nehody.  
USNESENÍ Č. 5: 
Výbor bere stanovisko TSK na vědomí.      pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 6: 
Výbor doporučuje odboru dopravy zaslat TSK žádost na realizaci jimi navrženého dopravního 
opatření. 

pro 4, proti:0, zdržel se:0 
5)Informace o zajištění požadavků MČ Praha 13 v oblasti BESIP včetně realizace projektu Bezpečné 
cesty do školy, ZŠ Klausova 
Předseda výboru pan Zobal členy informoval o nových skutečnostech týkající se požadavků na 
realizaci opatření v projektu Bezpečná cesta do školy. Dle informace od BESIP by realizace 
plánovaných opatření měla být realizována až v průběhu příštího roku. V zájmu MČ P13 je zahájit 
realizaci co nejdříve. Možnost rozšíření točny autobusů městské hromadné dopravy je vázána na 
změnu územního plánu, jejíž přípravu žádosti řeší společně stavební odbor ve spolupráci s OMBAI. 
USNESENÍ Č. 7: 
Výbor bere informaci MHMP, odboru dopravy, na vědomí.   pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 8: 
Výbor doporučuje OMBAI v pokračování přípravy podkladů pro změnu územního plánu.  



pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 9: 
Výbor doporučuje odboru dopravy, aby písemně požádal MHMP- odbor dopravy, o urychlenou 
realizaci navržených dopravních opatření, která budou hrazena z prostředků BESIP.  
         pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
6)Parkování dodávkových vozidel (kategorie N1) na veřejných komunikacích v MČ Praha 13 
Výboru byla předložena žádost občana na udělení povolení a možnou změnu místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích pro možnost parkování dodávky, služebního vozidla. 
USNESENÍ Č. 10: 
Výbor bere podnět Ing. Ladmana na vědomí.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 11: 
Výbor nesouhlasí s navrženou změnou místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a 
doporučuje zachovat stávající dopravní značení z důvodu nedostatečné kapacity stávajících 
parkovacích stání, která mají být prvořadě využívána pro stání osobních automobilů rezidentů. 
         pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
7)Informace o přechodu pro chodce v ulici Armády (u křižovatky s ul. Vlasákova) 
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. Finanční 
náročnost dle stanoviska OMBAI na tuto realizace ještě není známa. Finální řešení bude stanoveno až 
po schválení rozpočtu pro rok 2021 na březnovém zasedání ZMČ Prahy 13 a vypracování PD. 
USNESENÍ Č. 12: 
Výbor bere na vědomí informaci o nutnosti zajištění finančních prostředků na zpracování projektové 
dokumentace a následnou výstavbu přechodu pro chodce. V současné době uvedený odbor nemá 
prostředky na projektovou dokumentaci a realizaci.  

pro 3, proti:1, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 13: 
Výbor doporučuje využít pro realizaci projektové dokumentace rezervu z odboru dopravy po řádném 
schválení rozpočtu pro rok 2021.  

pro 3, proti:1, zdržel se:0 
8)Různé  
Předseda výboru informoval o opravě mostu přes ulici Jeremiášova nad cestou do Volcana. V rámci 
rekonstrukce bude provoz stažen do 1 jízdního pruhu v obou směrech. 
USNESENÍ Č. 14: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
Předseda výboru pan Zobal informoval o aktuální situaci týkající se stavby parkovacího domu 
v Petržílkově ulici.  Aktuálně byl prodloužen termín výběrového řízení na dodavatele stavby, a to do 
 2. 3. 2021. Zahájení stavby je plánováno ve druhém pololetí tohoto roku. 
USNESENÍ Č. 15: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
Další zasedání výboru bude realizováno dle potřeby. Termín bude sdělen s dostatečným časovým 
předstihem.   
USNESENÍ Č. 16: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 23. 2. 2021. 
       
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


