
 

 
 

 
 
 
 

U S N E S E N Í 
 Z 1. JEDNÁNÍ  

VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 
 ZMČ PRAHY 13 

 

ze dne 29. 1. 2018 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Aleš Mareček  
Členové:  Zbyněk Pastrňák, Pavel Vondrovic, Ludmila Tichá, Milan Vávra, 
Omluveni:   Petr Praus 
Tajemník:   Miroslav Jíra  - omluven  
Asistentka:   Hana Zelenková  
Hosté:   Pavel Jaroš – zástupce starosty  

Vladimír Dragan – ved. DOP 
Hynek Svoboda- ředitel MP   

Host:   p. Luděk Filip  

Program jednání:  

1. Zahájení výboru a schválení programu 
2. Kontrola zápisu z jednání dne 4. 12. 2017 
3. Oznámení nesouhlasu s omezením parkovací kapacity v ul. Mohylová  
4. Žádost o stanovisko pro OMBAI k odstranění zpomalovacího prahu v ul. Za 

Mototechnou 
5. Umístění odrazového zrcadla v ul. Klausova 
6. Různé  

 
Obsah samotného zasedání: 
   
Předseda výboru p. Zobal, přivítal členy výboru i přizvané hosty. 
 
 
 
 
 



1)Schválení programu 
Předseda výboru pan Josef Zobal výbor informoval o zájmu občana pana Filipa účastnit se Výboru 
dopravy v bodě 3 z důvodu, že je jedním z předkladatelů oznámení. Předseda výboru nechal hlasovat 
o účasti občana k bodu č.3.  
USNESENÍ Č. 1: 
Výbor souhlasí s účastí občana p. Filipa  na projednání bodu č. 3      pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 

2) Kontrola zápisu z jednání dne 4. 12. 2017 
USNESENÍ Č. 2: 
Zápis byl schválen všemi členy       pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 

3)Oznámení nesouhlasu s omezením parkovací kapacity v ul. Mohylová  
Výboru bylo předloženo oznámení občanů SVJ Mohylova o nesouhlasu s omezením parkovací 
kapacity. Občan p. Filip sdělil Výboru obsah problému, který celý vyplývá, dle něj, z nesmyslného 
označení parkování v ulici, na jejímž základě na udání anonymních oznamujících MP pokutuje 
parkující rezidenty. Pan Filip, jakožto zástupce obyvatel místního SVJ požaduje nápravu vzniklé situace 
a to odstraněním dopravního značení viz fotografie. Dále pan Filip požaduje písemné sdělení na jaký 
příkaz a oprávnění a kým byla tato dopravní značka instalována. 
 
USNESENÍ Č. 3: 
Výbor projednal oznámení nesouhlasu s omezením parkovací kapacity v ul. Mohylová.   

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 4: 
Výbor doporučuje odboru dopravy ÚMČ Praha 13 zajistit úpravu provozu v ul. Mohylová  

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 5: 
Výbor ukládá vedoucímu odboru dopravy předložit informaci o tom, který úřad stanovil toto 
dopravního značení, které vedlo k instalaci     pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 

4. Žádost o stanovisko pro OMBAI k odstranění zpomalovacího prahu v ul. Za Mototechnou 
Výbor obdržel žádost manželů Šohájkových, vlastníků RD Ke kalvárii 1342/18, P5 o zrušení/ demontáž 
zpomalujících polštářů na komunikaci Za Mototechnou. V žádosti poukazují na zvýšený hluk v místě 
přejezdu přes práh a tak narůstající praskliny fasádě jejich RD. 
USNESENÍ Č. 6: 
Výbor projednal žádost o odstranění zpomalovacího prahu v ul. Za Mototechnou. 

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 7: 
Výbor ukládá předsedovi VDB zaslat vedoucí OMBAI nesouhlasné stanovisko výboru s odstraněním 
zpomalovacího prahu.   

pro 6, proti:0, zdržel se:0 

5. Umístění odrazového zrcadla v ul. Klausova 
Výboru byla předložena situační mapka s požadavkem na instalaci dopravního zrcadla, který by v tomto 
úseku pomohl. 

USNESENÍ Č. 8: 
Výbor projednal požadavek městské policie na instalaci odrazového zrcadla v ul. Klausova. 

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 9: 
Výbor doporučuje umístění zrcadla, neboť parkováním v nepřehledné zatáčce v ul. Klausova jsou 
porušována pravidla silničního provozu, čímž je ztížen bezpečný průjezd.  
 

pro 4: proti: 1: zdržel se: 1  



 
USNESENÍ Č. 10: 
Výbor doporučuje řediteli OŘ Městské policie Praha 13 provádět pravidelné kontroly nad dodržováním 
pravidel silničního provozu v inkriminované části ul. Klausova  pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 
6) Různé  

Výboru byla předložena písemná žádost Z. Teličky o zrušení autobusového zálivu (zastávka 
„Raichlova“) v ul. Smíchovská ve směru Řeporyje. 

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 11: 
Výbor projednal žádost Z. Teličky o zrušení zálivu a nedoporučuje jím navržené řešení. 

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 12: 
Výbor doporučuje odboru dopravy ÚMČ Praha 13 požádat MHMP o instalaci přisvětlení přechodu pro 
chodce u zastávky „Raichlova“.  

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 
Další zasedání výboru se uskuteční dne 12. 3. 2018 od 11:00 hodin. 

USNESENÍ Č.13: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 
 
 
 
Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 29. 1. 2018 
 
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


