
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ 4. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 22. 6. 2021 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda: Petr Praus  
Členové: Ondřej Zeman 

Adam Kopetzký - nepřítomen 
Pavel Prokeš  

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

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

David Zelený – místostarosta P13 – omluven  

Program jednání: 

1. Zahájení výboru 

2. Schválení programu 

3. Umístění městských cyklostojanů na území MČ Praha 13 – doplnění podkladů od 

odboru životního prostředí  

(viz usnesení VDB, bod č. 4, z 3. jednání konaného 4. 5. 2021) 

4. Varianty přemístění noční autobusové linky PID č. 904 z konečné zastávky „Sídliště 

Stodůlky“ 

5. Informace odboru majetkového, bytového a investičního, oddělení investic k přípravě: 

a) Stavebních úprav okružních křižovatek na sídlišti Velká Ohrada 

b) Opravy parkovacího zálivu v Jánského ulici, u křižovatky s ulicí Prusíkova 

6. Informace o postupu přípravných prací na akci: Bezpečná cesta do školy – ZŠ Klausova 

Velká Ohrada 

7. Informace o přípravě výstavby parkovacího domu v Bellušově ulici 

8. Různé 

 



1)Zahájení výboru  
Předseda výboru přivítal členy výboru a hosty.    
2-Schválení programu 
USNESENÍ Č. 50: 
Výbor souhlasí s navrženým programem.    pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
3-Umístění městských cyklostojanů na území MČ Praha 13 – doplnění podkladů od odboru 

životního prostředí  

Bod navazuje na 3. jednání Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ P13  ze dne 4. 5. 2021 viz 

usnesení VDB, bod č. 4. Členové výboru obdrželi doplňující informace od Odboru životního 

prostředí.  

USNESENÍ Č. 51: 
Výbor bere na vědomí návrh Odboru životního prostředí k umístění městských cyklostojanů na 

území Prahy 13.       pro 4, proti:0, zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 52: 
Výbor doporučuje, aby zpracovaný návrh byl prostřednictvím p. Zeleného, místostarosty MČ 

Praha 13, zaslán Ing. Scheinherrovi, MSc., Ph.D., náměstkovi primátora MHP.  

pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
4-Varianty přemístění noční autobusové linky PID č. 904 z konečné zastávky „Sídliště Stodůlky“ 

Bod navazuje na 2. jednání Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ P13  ze dne 13. 4. 2021. 

Členům výboru byly předloženy možné varianty přemístění noční linky autobusu č. 904.  

USNESENÍ Č. 53: 
Výbor bere na vědomí navržené varianty přemístění konečné zastávky noční autobusové linky č. 
904.          pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 54: 
Výbor doporučuje, aby předseda výboru p. Zobal, společně se členem výboru p. Prokešem a 

zástupcem odboru dopravy, návrh projednali s organizací ROPID, DP HMP a MHMP. 

         pro 4, proti:0, zdržel se:0 

 

5-Informace odboru majetkového, bytového a investičního, oddělení investic k přípravě: 

a) Stavebních úprav okružních křižovatek na sídlišti Velká Ohrada 

b) Opravy parkovacího zálivu v Jánského ulici, u křižovatky s ulicí Prusíkova 

Členům výboru byla předložena informace od OMBAI, týkající se úprav okružních křižovatek na 

sídlišti Velká Ohrada. Důvodem rozšíření vozovky je zajištění průjezdnosti složek IZS. 

Dojde k opravám parkovacího zálivu v ulici Jánského, kde dochází k potrhání vozovky. 

 

USNESENÍ Č. 55:Výbor bere na vědomí informaci OMBAI o přípravě projektové dokumentace na 

stavební úpravy okružních křižovatek na sídlišti Velká Ohrada a připravované opravě parkovacího 

zálivu v ulici Jánského.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 56: Výbor požaduje doplnění písemných informací od OMBAI, jakým způsobem 

probíhalo reklamační řízení s dodavatelem stavby týkající se potrhání vozovky. 

pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 

 



6-Informace o postupu přípravných prací na akci: Bezpečná cesta do školy – ZŠ Klausova Velká 

Ohrada 

V rámci realizace projektu Bezpečné cesty do školy, ZŠ Klausova byl výbor informován, že návrh 
na změnu územního plánu v místě výstavby parkovací ploch pro školní autobus v otočce 
v Červeňanského ulici byl předložen na jednání ZMČ a dále byl postoupen na Odbor územního 
plánování MHMP.  

Výbor byl dále informován o postupu přípravy akcí, které jsou v kompetenci HMP a TSK. 

 

USNESENÍ Č. 57: Výbor bere na vědomí informaci o postupu přípravných prací ze strany HMP 

a TSK na akci Bezpečná cesta do školy – ZŠ  Klausova ,Velká Ohrada. 

pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 58:  Výbor pokládá postup přípravy projektové dokumentace a realizace za příliš 

pomalý a nedostatečný, a proto výbor doporučuje místostarostovi  p.Davidu Zelenému zaslat 

na TSK dopis s požadavkem na urychlení přípravy těchto akcí. pro 4, proti:0, zdržel se:0 

 

7-Informace o přípravě výstavby parkovacího domu v Bellušově ulici 

Výbor byl informován o přípravách výstavby parkovacího domu v ulici Bellušova. Výstavba tohoto 

parkovacího domu bude realizována MČ P13. Aktuálně se nachází ve fázi zpracování 

dokumentace pro územní řízení. 

USNESENÍ Č. 59: Výbor bere na vědomí informaci o připravované výstavbě parkovacího domu 

v Bellušově ulici.        pro 4, proti:0, zdržel se:0 

 

8-Různé   

Předseda výboru informoval o přípravě stavby parkovacího domu Petržílkova. Dne 29. 6. 2021 je 
konečný termín pro předložení nabídek na stavbu tohoto parkovacího domu. 
USNESENÍ Č. 60 

 Výbor bere informaci na vědomí.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 

 

Výbor byl informován o předání podkladů ke zpracování projektové dokumentace na vybudování 

zpomalovacího prahu v ulici Jánského / Bašteckého. Požadavek na tuto úpravu je již z roku 2015. 

Důvodem této změny je požadavek na zlepšení bezpečnosti v této oblasti. Součástí výstavby by 

měla být  i změna dopravního značení. 

USNESENÍ Č. 61 

Výbor bere na vědomí informaci o předání podkladů k zpracování projektové dokumentace na 

vybudování stavebního zpomalovacího prahu z MHMP, odboru dopravy, Technické správě 

komunikací MHP, a.s.       pro 4, proti:0, zdržel se:0 

 

Další zasedání výboru se uskutečni dle potřeby, o termínu budou členové výboru včas 
informováni. 
USNESENÍ Č. 62 

Výbor bere informaci na vědomí.      pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
       
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


