
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ ZE 3. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 8. 4. 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. Bezpečnostní portál a městský kamerový systém (MKS)   
4. Řešení problematiky svozu odpadu na Velké Ohradě 
5. Informace o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 13 v roce 2018 
6. Informace MHMP, odboru rozvoje a financování dopravy o připravované prezentaci 

k veřejnému projednání možnosti zavedení zón placeného stání (ZPS) v Praze 13 
7. Různé 

 
1)Zahájení výboru  
Předseda výboru p. Zobal, přivítal členy výboru.  
 
Předseda výboru navrhl, aby při projednávání bodu č. 6 byla umožněna účast pana Ing. Čadského - zástupce 
MHMP, který by k tomuto bodu provedl prezentaci. 
USNESENÍ Č. 29: 
Výbor souhlasí s účastí zástupce MHMP k bodu jednání č. 6.   pro 3: proti:0 zdržel se:0 

 
2-Schválení programu 
Předseda výboru pan Josef Zobal výboru přednesl body programu ke schválení.  
Výbor souhlasí s navrženým programem.     pro 3, proti:0, zdržel se:0 
 
 



3) Bezpečnostní portál a městský kamerový systém (MKS) 
Předseda výboru pan Zobal členy výboru informoval, že z důvodu absence odpovědi týkající se možného 
financování z dotací EU a z důvodu absence odpovědí z MHMP, se projednání tohoto bodu přesouvá na další 
jednání výboru 
USNESENÍ Č. 30: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro 3: proti:0 zdržel se:0 
 

4) Řešení problematiky svozu odpadu na Velké Ohradě 

Místostarosta pana David Zelený členy výboru informoval o problematické situaci na Velké Ohradě. Obslužnost 
pro vozidla svozu odpadu a především pro vozidla Záchranného systému je nutné na Velké Ohradě stabilizovat a 
zajistit nápravu v komplikovaných úsecích kruhových objezdů.  Z tohoto důvodu je nutné vypracovat studii, která 
prověří možnosti stavebních úprav pro zlepšení průjezdnosti kruhovými objezdy na Velké Ohradě. Studie prokáže 
možnosti, kterými je možné situaci řešit, včetně finanční náročnosti celé realizace. Cílem studie a realizace je 
výrazné zlepšení průjezdu na Velké Ohradě a stabilizace situace na problematických úsecích. 
USNESENÍ Č. 31: 
 Výbor doporučuje místostarostovi panu Davidu Zelenému zadat „Studii na možnost zmenšení kruhových 
objezdů na Velké Ohradě“.         pro 3: proti:0 
zdržel se:0 
 

5)Informace o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 13 v roce 2018 
Členům výboru byl předložen dokument týkající se statistik o bezpečnostní situace na území Prahy 13.  
Členům výboru byla dále předložena Výroční zpráva o činnosti Městské Policie za rok 2018.  
USNESENÍ Č. 32: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro 3: proti:0 zdržel se:0 
 

6)Informace MHMP, odboru rozvoje a financování dopravy o připravované prezentaci k veřejnému 
projednání možnosti zavedení zón placeného stání (ZPS) v Praze 13 
Dne 24. 4. 2019 od 17 hodin je v rámci místní Agendy 21 plánované Veřejné projednání s občany Prahy 13 na 
téma „Možnosti realizace zón placeného stání“. Z tohoto důvodu je na jednání výboru pozván zástupce MHMP 
pan Ing. Čadský, který v rámci Veřejného projednání představí občanům Prahy 13 prezentaci k ZPS. 
USNESENÍ Č. 33: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro 3: proti:0 zdržel se:0 
 
7)Různé  
 
Předseda výboru vyzval vedoucího odboru dopravy pana Dragana k předložení analýzy materiálu „Rozvoj linek 
PID v Praze 2019-2029“, kterou na minulém jednání výboru prezentoval  Ing. Fafejta z ROPID, na příštím jednání 
výboru. 
 
Další zasedání výboru se uskuteční v pondělí 6. 5. 2019 od 8:30 hodin 
USNESENÍ Č. 34: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro 3: proti:0 zdržel se:0 
 
 
 

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


