
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ - 4. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 6. 5. 2019 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Petr Praus 
Členové: Ondřej Zeman 

Ludmila Tichá – omluvena 
Pavel Prokeš 

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

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

Host:    ředitel Městské Policie- Ing. Hynek Svoboda 

Program jednání: 

1. Zahájení výboru  
2. Schválení programu 
3. Parkování s časovým kotoučem před poliklinikou v ul. Hostinského 
4. Rozvoj linek PID v Praze v letech 2019-2029 
5. Informace o veřejném projednání ZPS v MČ P13 dne 24. 4. 2019  
6. Různé 

 
1)Zahájení výboru  
Předseda výboru p. Zobal, přivítal členy výboru.  
 
2-Schválení programu 
Předseda výboru pan Josef Zobal výboru přednesl body programu ke schválení. Zároveň předložil ke schválení 
zápis a usnesení z 3. zasedání výboru ze dne 8. 4. 2019. 
USNESENÍ Č. 35: 
Výbor souhlasí s navrženým programem.     pro 3, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 36: 
Výbor souhlasí se zápisem a usnesením z 3. zasedání výboru.   pro 3, proti:0, zdržel se:0 
 
 
Člen výboru pan Prokeš se účastnil jednání od 8:40 hodin. 
 



3) Parkování s časovým kotoučem před poliklinikou v ul. Hostinského 
Předseda výboru pan Zobal členy výboru informoval o požadavku obyvatel bydlící v blízkosti Polikliniky Stodůlky 

v ulici Hostinského na realizaci parkování s parkovacím kotoučem. Časové kotouče se v jiných částech Prahy 13 

velmi osvědčily. Z důvodu zlepšení dostupnosti je toto zavedení dopravní změny žádoucí. Parkování by 
s kotoučem bylo omezeno na 2 hodiny s platností od 7 hodiny.   
USNESENÍ Č. 37: 
Výbor souhlasí se změnou dopravního značení a zavedení parkovacích kotoučů. pro 4: proti:0 zdržel se:0 
 

4) Rozvoj linek PID v Praze v letech 2019-2029 
Předseda výboru pan Zobal členy výboru informoval, že tento bod navazuje na projednání výboru ze dne 18. 3. 
2019 a dále předal slovo vedoucímu odboru dopravy panu Draganovi. 
Pan Dragan uvedl, že výbor dopravy provedl analýzu navrhovaných změn z dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 
2019-2029“a zhodnotil dopad těchto změn na Prahu 13.  Předseda výboru pan Zobal doplnil, že by bylo vhodné 
koncepci doplnit o analýzu kapacity obslužnosti metra B, zda metro kapacitně bude odpovídat budoucím 
požadavkům na přepravu. Člen výboru pan Prokeš doplnil dotaz na linku autobusu č. 904. Zmínil, že tento spoj 
nezajišťuje obslužnost celé Prahy 13 a aktuálně končí na stanici Oistrachova a bylo by vhodné tuto linku 
protáhnout až do Západního Města nebo na Zličín. Výbor nemá námitky týkající se protažené této linky, věc 
bude postoupena na prověření společnosti ROPID. 
USNESENÍ Č. 38: 
Výbor doporučuje prověřit kapacitu linky metra B a možnost protažení noční linky autobusu č. 904 do Západního 
Města a doporučuje Odboru dopravy informovat písemně pana Fafejtu ze společnosti ROPID.  

pro 4: proti:0 zdržel se:0 

5)Informace o veřejném projednání ZPS v MČ P13 dne 24. 4. 2019  
Předseda výboru pan Zobal členy výboru informoval o proběhlém Veřejném projednání, kterého se 
zúčastnilo126 osob. Cílem Veřejného projednání bylo informovat veřejnost o možnosti řešení dopravní situace 
na Praze 13 s návazností na vývoj zón placeného stání v celé Praze, možnost řešení problémového parkování na 
Velké Ohradě formou výstavby garážového stání.  
USNESENÍ Č. 39: 
Výbor bere informaci na vědomí        pro 4: proti:0 zdržel se:0 
 
6)Různé  
Předseda výboru pan Zobal členy výboru informoval o novelizaci Jednacího řádu pro Výbory ZMČ P13.  
USNESENÍ Č. 40: 
Výbor bere informaci na vědomí        pro 4: proti:0 zdržel se:0 
 
Další zasedání výboru se uskuteční v pondělí 10. 6. 2019 od 12 hodin 
USNESENÍ Č. 41: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro 4: proti:0 zdržel se:0 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 6. 5. 2019 
 
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


