
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ - 2. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 13. 4. 2021 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda: Petr Praus  
Členové: Ondřej Zeman 

Adam Kopetzký 
Pavel Prokeš  

Tajemník:   Miroslav Jíra (z důvodu nemoci zastoupen paní Meuerovou)  
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. Stanovisko MČ Praha 13 k umístění mobilních cyklostojanů u stanic metra Hůrka a 

Nové Butovice 
4. Stanovisko MČ Praha 13 k umístění přístřešku pro parkování jízdních kol u stanice 

metra Hůrka 
5. Informace o aktuálním stanovisku Policie ČR k novému umístění přechodu pro chodce 

v ulici Armády (u křižovatky s ul. Vlasákova) 
6. Návrh na přemístění konečné zastávky autobusů PID „Sídliště Stodůlky“, noční 

autobusová linka č. 904 
7. Různé 

 
 
 
 
 
 



1)Zahájení výboru  
Předseda výboru přivítal členy výboru a hosty. 
V úvodu jednání bylo hlasováno o účasti paní Meuerové jako hosta, která na tomto jednání zastupuje 
tajemníka výboru p. Miroslava Jíru, který se ze zdravotních důvodů omluvil. 
 
USNESENÍ Č. 17: 
Výbor souhlasí s účastí hosta paní Meuerové na dnešním zasedání výboru.  

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
2-Schválení programu 
Předseda výboru Josef Zobal navrhl rozšířit program o dva nové body a doporučil ke schválení tento 
program: 

1. Zahájení výboru a schválení hosta 
2. Schválení programu  
3. Stanovisko MČ Praha 13 k umístění mobilních cyklostojanů u stanic metra Hůrka a Nové 

Butovice 
4. Instalace cyklostojanů a cyklopřístřešků u škol na území Prahy 13 
5. Stanovisko MČ Praha 13 k umístění přístřešku pro parkování jízdních kol u stanice metra 

Hůrka 
6. Informace o aktuálním stanovisku Policie ČR k novému umístění přechodu pro chodce v ulici 

Armády (u křižovatky s ul. Vlasákova) 
7. Návrh na přemístění konečné zastávky autobusů PID „Sídliště Stodůlky“, noční autobusová 

linka č. 904 
8. Podchody a nadchody na území Prahy 13 
9. Různé 

 
USNESENÍ Č. 18: 
Výbor souhlasí s nově navrženým programem.    pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
3-Stanovisko MČ Praha 13 k umístění mobilních cyklostojanů u stanic metra Hůrka a Nové Butovice 
MHMP  požádal o vyjádření a zároveň o vydání souhlasného stanoviska příslušného správního úřadu ve 
věci umístění mobilních cyklostojanů v blízkém okolí stanic metra na území Prahy 13. Jedná se o lokalitu u 
metra Hůrka a u západního vestibulu P+R parkovišti na Nových Butovicích.  
 
USNESENÍ Č. 19: 
Výbor bere na vědomí předložený materiál zaslaný MHMP, odborem dopravy. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 20: 
Výbor souhlasí s navrženým umístěním cyklostojanů. Upozorňuje však na nutnou koordinaci s 
připravovanou výstavbou u západního vestibulu metra Nové Butovice a s regenerací území v okolí 
východního vestibulu metra Nové Butovice. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 

4-Instalace cyklostojanů a cyklopřístřešků u škol na území Prahy 13 
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.  
 
USNESENÍ Č. 21: 
Výbor bere na vědomí materiál zaslaný Ing. Scheinherrem, MSc., Ph.D., náměstkem primátora HMP. 
         pro 5, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 22: 
Výbor doporučuje odboru životního prostředí vytipovat na území MČ Praha 13 místa vhodná k umístění 
městských cyklostojanů a návrh předložit VDB k projednání na dalším jednání.   
         pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 



USNESENÍ Č. 23: 
Výbor doporučuje odboru školství prostřednictvím ředitelů ZŠ zjistit, které školy mají zájem o instalování 
cyklopřístřešků a výsledky předložit VDB k projednání na dalším jednání.   

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
5-Stanovisko MČ Praha 13 k umístění přístřešku pro parkování jízdních kol u stanice metra Hůrka 
Výboru byl předložen materiál týkající se připravovaného záměru Magistrátu hl. m. Prahy k realizaci 
pilotního projektu Kolárny, vycházejícího z opatření Č. 137 Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. 
 
USNESENÍ Č. 24: 
Výbor bere na vědomí předložený materiál zaslaný MHMP, odborem dopravy.  

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 25: 
Výbor nemá námitky s vybudováním přístřešku u stanice metra Hůrka.  

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 26: 
Výbor upozorňuje, že místo navržené pro stavbu přístřešku je ve vlastnictví jiného majitele, než je hl. město 
Praha.          pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
USNESENÍ Č. 27: 
Výbor doporučuje umístění a vybudování tohoto přístřešku v souladu s platnou legislativou. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 

6-Informace o aktuálním stanovisku Policie ČR k novému umístění 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.Po získání všech potřebných informací, vč. aktuálního stanoviska Policie ČR 
výbor nesouhlasí s novým umístěním přechodu pro chodce v ulici Armády, u křižovatky s Vlasákovou ulicí. 
 
USNESENÍ Č. 28: 
Výbor bere na vědomí stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby 
dopravní policie.        pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
USNESENÍ Č. 29: 
Výbor nesouhlasí s novým umístěním přechodu pro chodce v ulici Armády, u křižovatky s Vlasákovou ulicí. 
         pro 5, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 30: 
Výbor doporučuje místostarostovi Davidu Zelenému zaslat dopis, ředitelce MŠ a žadateli o přeložení 
přechodu p. Brázdilovi, s vysvětlením a uvedením důvodů vedoucích k nesouhlasnému stanovisku. 
         pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
7-Návrh na přemístění konečné zastávky autobusů PID „Sídliště Stodůlky“, noční autobusová linka č. 
904 
Výboru bylo předloženo stanovisko organizace ROPID týkající se řešení přemístění konečné zastávky noční 
autobusové linky č. 904. 
Výboru jsou nově předloženy 2 varianty, jakým způsobem by změna mohla být realizována.  
 

A/ Prodloužení do stanice metro Stodůlky s otočením autobusu přes obratiště v Bavorské ulici.  
 
B/ Přesměrování linky č. 904 od metra Nové Butovice do Petržílkovy ulice, místo stávajícího vedení 
Bucharovou ulicí a dále pak přesměrování od křižovatky s ulicí Pod Hranicí do ulice Armády, 
Oistrachova a dále přes zastávku „Luka“ ve směru nová konečná zastávka „Velká Ohrada“ 
v Červeňanského ulici. 

 



USNESENÍ Č. 31: 
Výbor bere na vědomí stanovisko organizace ROPID.   pro 5, proti:0, zdržel se:0. 
 
USNESENÍ Č. 32: 
Výbor doporučuje řešit přemístění konečné zastávky noční linky č. 904 v uvedených variantách. 
         pro 5, proti:0, zdržel se:0. 
 
8-Podchody a nadchody na území Prahy 13 
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. 
 
USNESENÍ Č. 33: 
Výbor doporučuje odboru dopravy zajistit seznam všech podchodů / nadchodů včetně zhodnocení jejich 
stavu a předložit seznam na dalším jednání výboru. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0. 
 
9-Různé 
V rámci realizace projektu Bezpečné cesty do školy, ZŠ Klausova pan. Círus výbor informoval o stavu 
přípravy návrhu na změnu územního plánu v místě výstavby parkovací ploch pro školní autobus v otočce 
v Červeňanského ulici. Návrh bude předložen a projednán v Komisi pro místní rozvoj, poté předložen na 
jednání RMČ a ZMČ, poté postoupen na Odbor územního plánování MHMP.  
 
USNESENÍ Č. 34: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro 5, proti:0, zdržel se:0. 
 
Další zasedání výboru se uskuteční 4. 5. 2021 v 8:30 hodin. 
 
USNESENÍ Č. 35: 
Výbor bere informaci na vědomí. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
 
 
       
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


