
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ- 3. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 4. 5. 2021 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda: Petr Praus  
Členové: Ondřej Zeman 

Adam Kopetzký 
Pavel Prokeš  

Tajemník:   Miroslav Jíra (z důvodu nemoci zastoupen paní Vránkovou)  
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 P13 

Program jednání: 

1. Zahájení výboru 

2. Schválení programu 

3. Podnět Magistrátu hl. m. Prahy, odboru dopravy, na změnu místní úpravy provozu 

v Petržílkově ulici, v Nových Butovicích 

4. Umístění městských cyklostojanů na území MČ Praha 13 a instalace cyklopřístřešků 

v blízkosti školních budov  

5. Opravy a údržba nadchodů a podchodů pod komunikacemi, které jsou ve správě TSK hl. 

m. Prahy, a.s. (požadavek na posouzení potřebnosti a obslužnosti podchodů/nadchodů 

v Praze 13 byl předložen na 2. jednání VDB). 

6. Různé   

 
 



1)Zahájení výboru  
Předseda výboru přivítal členy výboru a hosty. 
V úvodu jednání bylo hlasováno o účasti paní Vránkové jako hosta, která na tomto jednání 
zastupuje tajemníka výboru p. Miroslava Jíru, který se ze zdravotních důvodů omluvil. 
USNESENÍ Č. 36: 

Výbor souhlasí s účastí hosta paní Vránkové na dnešním zasedání výboru.  
pro 5, proti:0, zdržel se:0 

2-Schválení programu 
Předseda výboru Josef Zobal navrhl schválení předloženého programu. 
USNESENÍ Č. 37: 

Výbor souhlasí s navrženým programem.    pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
3-Podnět Magistrátu hl. m. Prahy, odboru dopravy, na změnu místní úpravy provozu 
v Petržílkově ulici, v Nových Butovicích 
Výbor byl informován o písemném podnětu z MHMP, který se týká úpravy organizace 
dopravy v ulici Petržílkova. Důvodem mají být podněty občanů na údajné nevyhovující či 
matoucí dopravní značení v této ulici.  
USNESENÍ Č. 38: 

Výbor bere na vědomí podnět MHMP, odboru dopravy na změnu místní úpravy provozu 
v Petržílkově ulici. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 39: 

Výbor považuje současné značení za přehledné a doporučuje zachování stávající místní 
úpravy, tzn., že nedoporučuje rozšíření oranžových zón placeného stání (návštěvnický režim) 
v Petržílkově ulici, a to především za parkovací stání, která jsou označena svislými dopravními 
značkami IP 13b Parkoviště s parkovacím kotoučem.   pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
4-Umístění městských cyklostojanů na území MČ Praha 13 a instalace cyklopřístřešků 
v blízkosti školních budov  
Bod navazuje na jednání Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ P13 ze dne 13. 4. 2021. 
Výboru byl předložen materiál zaslaný Ing. Scheinherrem, MSc., Ph.D., náměstkem primátora 
HMP týkající se umístění chráněných přístřešků pro parkování jízdních kol na území Prahy 13 
a u škol na území Prahy 13.  
V této souvislosti Odbor životního prostředí vytipoval vhodné lokality pro umístění těchto 
stojanů a seznam lokalit je předložen všem členům výboru. 
Ohledně instalace cyklopřístřešků v blízkosti školních budov došlo ve spolupráci s Odborem 
školství k oslovení všech škol na území Prahy 13. Zájem o cyklopřístřešek projevila pouze 
Fakultní ZŠ Brdičkova 1878. 
 USNESENÍ Č. 40: 
Výbor bere na vědomí dopis zaslaný Ing. Scheinherrem, MSc., Ph.D., náměstkem primátora.   

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 41: 

Výbor nemá námitky s umístěním cyklostojanů dle návrhu OŽP a cyklopřístřešku v areálu 
Fakultní ZŠ Brdičkova 1878 dle informace odboru školství.  

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 42: 

Výbor doporučuje OŽP upřesnit detailní umístění cyklostojanů a předložit materiál 
k opětovnému projednání ve výboru.    pro 5, proti:0, zdržel se:0 



USNESENÍ Č. 43: 

Výbor bere na vědomí, že jedinou školou, která má zájem o vybudování cyklopřístřešku, je FZŠ 
Brdičkova.        pro 5, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 44: 

Výbor doporučuje p. Zelenému, místostarostovi MČ Praha 13, zaslat dopis k umístění 
cyklopřístřešku Ing. Scheinherrovi, náměstkovi primátora.  pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
5-Opravy a údržba nadchodů a podchodů pod komunikacemi, které jsou ve správě TSK hl. 
m. Prahy, a.s. (požadavek na posouzení potřebnosti a obslužnosti podchodů/nadchodů 
v Praze 13 byl předložen na 2. jednání VDB). 
Bod navazuje na jednání Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ P13 ze dne 13. 4. 2021.  
Výbor byl informován o požadavku MHMP na posouzení potřebnosti a obslužnosti podchodů 
/ nadchodů na Praze 13. Jedná se o požadavek, který je směřován na všechny městské části. 
Výsledkem má být seznam prioritních míst a míst, která jsou nevyužívána. 
Výboru byl předložen seznam veškerých nadchodů a podchodů pod komunikacemi na území 
Prahy 13 včetně fotodokumentace. 
Místostarosta pan Zelený zmínil, že veškeré podchody / nadchody na území Prahy 13 jsou 
prioritními, slouží primárně k zajištění bezpečnosti, jsou plně využívány a zásadně nesouhlasí 
s jejich rušením. 
USNESENÍ Č. 45: 

Výbor bere na vědomí dopis zaslaný Ing. Scheinherrem, MSc., Ph.D., náměstkem primátora. 
pro 5, proti:0, zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 46: 

Výbor zásadně nesouhlasí s rušením podchodů a nadchodů na území MČ Praha 13, neboť 
jsou z hlediska bezpečnosti a celkové koncepce výstavby městské části její nedílnou a 
nezbytnou součástí a požaduje, aby všechny nadchody a podchody zůstaly zachovány ve 
stávajícím rozsahu, bez narušení současné koncepce pěší a cyklistické dopravy. 

  pro 5, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 47: 

Výbor doporučuje p. Zelenému, místostarostovi MČ Praha 13, předložit dopis Ing. Scheinherra 
společně se stanoviskem Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 k projednání v RMČ 
Praha 13.        pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
6-Různé   

Předseda výboru informoval o stavbě parkovacího domu Petržílkova. Dochází k průtahům od 
původního termínu zahájení stavby.  
USNESENÍ Č. 48: 

Výbor bere informaci na vědomí     pro 5, proti:0, zdržel se:0. 
 
Další zasedání výboru se uskuteční dle potřeby, o termínu bude výbor včas informován. 
USNESENÍ Č. 49: 

Výbor bere informaci na vědomí. 
pro 5, proti:0, zdržel se:0 

 
 
       
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


