
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ - 10. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 9. 12. 2019 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Petr Praus  
Členové: Ondřej Zeman 

Ludmila Tichá  
Pavel Prokeš  

Tajemník:   Miroslav Jíra - omluven 
Asistentka:   Hana Zelenková  
Stálí hosté:  Vladimír Dragan -vedoucí odboru dopravy 

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

David Zelený – místostarosta - omluven 

Program jednání: 

1. Zahájení výboru  
2. Schválení programu 
3. Bezpečná cesta do škol 
4. Realizace přechodu pro chodce v ul. Armády 
5. Informace o měřičích rychlosti 
6. Různé 

 
1)Zahájení výboru  
Předseda výboru přivítal členy výboru.  
 
2)Schválení programu 
Předseda výboru Josef Zobal  přednesl body programu ke schválení.  

USNESENÍ Č. 92: 
Výbor souhlasí s navrženým programem.    pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
Předseda výboru dal dále hlasovat o účasti hosta k bodu č. 3., prezentace pana Ing. Květoslava 
Syrového – návrhy k projektu Bezpečná cesta do škol. 

USNESENÍ Č. 93: 
Výbor souhlasí, aby se Ing. Květoslav Syrový zúčastnil projednávání  bodu jednání č. 3. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 



3)Bezpečná cesta do škol 
 
Host výboru Ing. Květoslav Syrový členům výboru prezentoval návrhů řešení k projektu Bezpečná cesta 
do škol. V  prezentaci byl ve stručnosti představen celkový koncept Bezpečné cesty do škol. Jedná se o 
projekt MHMP ve spolupráci s Besip v koordinaci spolku Pražské matky. Na projektech se podílí 
samotné školy ve spolupráci s projektanty, je vypracován plán mobility, poté je vše detailně 
konzultováno i s rodiči. Realizace je na jednotlivých školách je hrazena z fondu MHMP a některé části 
z rozpočtu MČ.  
Došlo k detailnímu vysvětlení veškerých navrhovaných řešení, která byla též odsouhlasena, i Policií ČR. 
Projektant vysvětlil, jakým způsobem jsou řešena místa, ke kterým měl Výbor pro dopravu 
připomínky.  
Studie bude dne 18. 12. 2019 oficiálně předána ÚMČ P13. Žádost o realizaci musí být oficiálně podána 
do konce února 2020 na MHMP. 

USNESENÍ Č. 94: 
Výbor souhlasí s upraveným návrhem studie, který byl předložen k opětovnému projednání. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
4)Realizace přechodu pro chodce v ul. Armády 
Výboru byla předložena žádost občana s požadavkem na vybudování přechodu pro chodce v ulici 
Armády. K požadavku byla vedena diskuze. 

USNESENÍ Č. 95: 
Výbor nesouhlasí s realizací přechodu a ukládá vedoucímu odboru dopravy zaslat informaci žadateli. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
5)Informace o měřičích rychlosti 
V  návaznosti na minulé zasedání výboru byl předložen členům výboru nový návrh na lokace pro 
umístění informativních měřičů. Lokace byly konzultovány ve spolupráci s Městskou Policií. 
Vedoucí odboru dopravy informoval o cenovém rozpětí a variacích měřičů.  
Výbor konstatoval, že vzhledem k plánovaným rekonstrukcím komunikací, na nichž by bylo vhodné 
měřiče umístit, se realizace tohoto záměru prozatím odkládá. K dané problematice se výbor vrátí 
v některém z příštích jednání. 

USNESENÍ Č. 96: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
6)Různé 
Předseda výboru pan Zobal, informoval o termínech zasedání Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ 
na 1. pololetí 2020. 
 
21. 1. 2020 v 8:30 h 
18. 2. 2020 v 8:30 h 
17. 3. 2020 v 8:30 h 
14. 4. 2020 v 8:30 h 
12. 5. 2020 v 8:30 h 
  9. 6. 2020 v 8:30 h 

USNESENÍ Č. 97: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
 
 
Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 9. 12. 2019 
 
       
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


