
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 18. 3. 2019 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Petr Praus 
Členové: Ondřej Zeman 

Ludmila Tichá – omluvena 
Tajemník:   Miroslav Jíra 
Asistentka:   Hana Zelenková  
Stálí hosté:  David Zelený – místostarosta  

Vladimír Dragan -vedoucí odboru dopravy- omluven 
David Michut – referát krizového řízení 

Host:    ředitel Městské Policie- Ing. Hynek Svoboda 

Program jednání: 

1. Zahájení výboru  
2. Schválení programu 
3. Informace o změně autobusové linky PID č. 246 
4. Informace o Radlické radiále 
5. Bezpečnostní portál 
6. Různé 

 
1)Zahájení výboru  
Předseda výboru p. Zobal, přivítal členy výboru.  
 
Předseda výboru navrhl, aby při projednávání bodu č. 3 byla umožněna účast pana Fafejty - zástupce 
společnosti ROPID, který by k tomuto bodu provedli prezentaci. 
USNESENÍ Č. 22: 
Výbor souhlasí s účastí zástupce společnosti ROPID k bodu jednání č. 3. 

pro 3: proti:0 zdržel se:0 

 
2-Schválení programu 
USNESENÍ Č. 23: 
Výbor souhlasí s navrženým programem.     pro 3, proti:0, zdržel se:0 
 
 
 



3- Informace o změně autobusové linky PID č. 246 
 
Zástupce společnosti ROPID pan Fafejta pomocí prezentace představil dokument „ Rozvoj linek PID v Praze 
2019-2029. Tento dokument je prezentován všem městským částem. Prahy 13 se týkající jen dílčí částí a 
minimální změny. Připomínky k celkovému dokumentu je možné podat do června 2019. 
V návaznosti na tuto celkovou koncepci byl výbor informován o změně autobusové linky PID č. 246.  
USNESENÍ Č. 24: 
Výbor bere na vědomí předložený materiál.       pro 3: proti:0 zdržel se:0 
 
USNESENÍ Č. 25: 
Výbor doporučuje místostarostovi panu Davidu Zelenému zaslat souhlasné stanovisko s realizací této změny 
autobusové linky PID č. 246, pouze však za podmínky vzniku školní linky č. 266.  

pro 3: proti:0 zdržel se:0 
4 - Informace o Radlické radiále 
 
Předseda výboru pan Zobal členy výboru informoval o proběhlém jednání na Praze 5. Práce na přípravách stále 
pokračují.  
 
USNESENÍ Č. 26: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro 3: proti:0 zdržel se:0 
 
5) Bezpečnostní portál a městský kamerový systém (MKS) 
 
V návaznosti na minulé zasedání výboru předseda výboru pan Zobal, obdržel vyjádření vedoucího EKO k ceně 
studie.  Výbor dosud neobdržel informaci z Výboru fondů EU o možnosti využití dotačních titulů k financování 
bezpečnostního portálu. Projednání se přesouvá na další jednání výboru. 
Zároveň byl členům na minulém zasedání výboru předložen materiál  - Záměr projektu „rozvoj kamerového 
systému MČ Praha 13 v přímém napojení na Městský kamerový systém hl. města Prahy“.  
Aktuálně se čeká na odpověď z MHMP, a proto tento bod bude přesunut na další zasedání výboru. 
 
USNESENÍ Č. 27: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro 3: proti:0 zdržel se:0 
 
 
6)Různé  
 
Předseda výboru pan Zobal  informoval o změně termínů zasedání výboru.  
 
USNESENÍ Č. 28: 
Výbor souhlasí se změnou termínů jednání výboru     pro 3: proti:0 zdržel se:0 
 
 
 
 
 
 

Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 18. 3. 2019 
 
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  
 
 
 
 
 
 
 


