
 

 
 

 
 
 
 

U S N E S E N Í  
2. JEDNÁNÍ  

VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 
 ZMČ PRAHY 13 

 

ze dne 12. 5. 2020 
 

Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Petr Praus - nepřítomen 
Členové: Ondřej Zeman 

Ludmila Tichá  
Pavel Prokeš  

Tajemník:   Miroslav Jíra - 
Asistentka:   Hana Zelenková  
Stálí hosté:  Ing. Tomáš Círus  -pověřený vedoucí Odboru dopravy 

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

David Zelený – místostarosta  

Host:   Bc. Martin Šmíd – vedoucí odboru kanceláře tajemníka 

Program jednání: 

1. Zahájení výboru  
2. Schválení programu 
3. Informace o bezpečnostní situaci v Praze 13 v souvislosti s Covid-19 
4. Prezentace nového projektu z Operačního programu Zaměstnanost, který bude realizován 

v termínu 1.3.2020 - 31.12.2021, Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13 
5. Parkovací dům Petržílkova 
6. Stavební úpravy křižovatky Kettnerova x Horákova 
7. Informace o opravě mostu v Líšnické ulici 
8. Různé  

 
 
 
 



 
1)Zahájení výboru  
Předseda výboru přivítal členy výboru.  
 
2-Schválení programu 
Předseda výboru Josef Zobal  přednesl body programu ke schválení.  
USNESENÍ Č. 9:   
Výbor souhlasí s navrženým programem.    pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
Předseda výboru dal hlasovat o účasti hosta k bodu č. 4., prezentace Bc. Martina Šmída – vedoucí 
odboru kanceláře tajemníka. 
USNESENÍ Č. 10:   
Výbor souhlasí, aby se pan Martin Šmíd zúčastnil projednávání  bodu jednání č. 4. 

pro 4, proti:0, zdržel se:0 
3) Informace o bezpečnostní situaci v Praze 13 v souvislosti s Covid-19 
Výbor byl informován, jakým způsobem byl zajištěn průběh mimořádného stavu v rámci ÚMČ Prahy 
13. Místostarosta David Zelený uvedl, že výbor by měl vyslovit poděkování sboru dobrovolných hasičů 
za profesionální pomoc a spolupráci.  
Předseda výboru pan Zobal s ním souhlasil  s tím, že poděkovaní patří i všem zaměstnancům, kteří se 
podíleli na dění v průběhu mimořádného stavu. 
USNESENÍ Č. 11:   
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 12:   
Výbor vyslovuje poděkování všem příslušníkům SDH za profesionální a obětavou pomoc a spolupráci 
v souvislosti s Covid-19.       Pro:4, proti: 0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 13:      
Výbor vyslovuje poděkování všem zaměstnancům a členům ZMČ, kteří se podíleli na činnostech 
v souvislosti s Covid-19       Pro:4, proti: 0, zdržel se:0 
 
4) Prezentace nového projektu z Operačního programu Zaměstnanost, který bude realizován 
v termínu 1.3.2020 - 31.12.2021, Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13 
Výbor byl informován o obdržení dotace na projekt z Operačního programu Zaměstnanost – Plán 
udržitelné městské mobility MČ Praha 13.  
Plán udržitelné městské mobility je strategický dokument, který na základě komplexní analýzy 
dopravních, ekonomických i demografických údajů stanovuje opatření, jejichž realizace umožňuje 
uspokojení potřeb mobility lidí i firem ve městě a jeho okolí. MČ by měla mít k dispozici kompletní 
analýzu dopravy v klidu. 
USNESENÍ Č. 14: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
5) Parkovací dům Petržílkova 
Vedoucí stavebního odboru, pan Círus, výboru informoval, že územní a stavební řízení bylo sloučeno a 
bylo vydáno rozhodnutí, které schválilo stavební záměr „Parkovací dům Petržílkova. Rozhodnutí 
nabylo právní moci. V rozpočtu HMP na rok 2020 byla na zahájení výstavby vyčleněna částka 80 mil 
Kč. Vzhledem k tomu, že  hl.m. Praha uvažuje o přijetí úsporných opatření, aktuálně nejsou známy 
přesné informace o zajištění financování ze strany HMP. O aktuálním stravu bude předseda členy 
výboru informovat na příštím jednání. 
USNESENÍ Č. 15: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
 
 



6)Stavební úpravy křižovatky Kettnerova x Horákova 
Výbor byl informován o požadavku občana, na úpravu provozu v křižovatce Kettnerova X Horákova. 
Odbor dopravy zaslal na TSK dotaz k možné realizaci okružní křižovatky v tomto místě. TSK se 
k tomuto vyjádřilo záporně. Odbor dopravy poté navrhl úpravu vyznačením vodorovné dopravní 
značky V12C – zákaz zastavení. Tento návrh byl předložen TSK a Policii ČR k vyjádření.  Stanovisko 
bylo k tomuto návrhu vydáno kladné. 
USNESENÍ Č. 16: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 17: 
Výbor doporučuje realizaci úpravy provozu vyznačením vodorovné dopravní značky V12C – zákaz 
zastavení.        pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
7) Informace o opravě mostu v Líšnické ulici 
Výbor byl informován o probíhajících úpravách mostu v ulici Líšnická.   
USNESENÍ Č. 18: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
8)Různé  
Další zasedání Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ P13 se bude konat operativně dle vniklé 
potřeby, termín bude upřesněn. 
USNESENÍ Č. 19: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
 
Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 12. 5. 2020 
       
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


