
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ  
ZE 4. JEDNÁNÍ  

VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 
 ZMČ PRAHY 13 

 

ze dne 11. 6. 2018 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Aleš Mareček  
Členové: Zbyněk Pastrňák, Pavel Vondrovic, Ludmila Tichá, Milan Vávra- NEPŘÍTOMEN, 

Petr Praus - OMLUVEN 
Tajemník:   Vladimír Dragan – ved. DOP 
Asistentka:   Hana Zelenková  
Hosté:   Pavel Jaroš – místostarosta  

Hynek Svoboda- ředitel MP   

Program jednání: 

  
1. Zahájení výboru a schválení programu  

2. Kontrola zápisu z jednání dne 9. 4. 2018  

3. Informace o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 13 v roce 2017  

4. Informace o návratu režimu parkoviště v ul. Petržílkova do původního stavu  

5. Informace o změně dopravního režimu na křižovatce Poncarova x K Řeporyjím  

6. Různé  
 
Obsah samotného zasedání: 
   
Předseda výboru p. Zobal, přivítal členy výboru i přizvané hosty. 
 
1-Schválení programu 
Předseda výboru pan Josef Zobal výboru přednesl body programu ke schválení. 
USNESENÍ Č.38: 
Výbor souhlasí s navrženým programem.    pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 



2-Kontrola zápisu z jednání dne 9.4.2018 
USNESENÍ Č.39: 
Zápis byl schválen všemi členy       pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 

3- Informace o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 13 v roce 2017  

Členům výboru byla předložena zpráva v písemné podobě o bezpečnostní situaci na území Prahy 13 
v roce 2017. Informace doplnil ředitel MP p. Svoboda. Zpráva zhodnocuje a porovnává aktuální stav 
s rokem 2016.  
USNESENÍ Č.40: 
Výbor bere na vědomí Informace o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 13 v roce 2017 
 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 

4. Informace o návratu režimu parkoviště v ul. Petržílkova do původního stavu  

Výbor byl informován, že na základě kategorického požadavku Prahy 13 byl vydán pokyn nám. Petra 
Dolínka a parkoviště Petržílkova (NN 3472) na pozemku par. č. 2780/144 k. ú. Stodůlky, již nemá být 
provozováno v režimu P+R, ale v režimu veřejného hlídaného parkoviště s budoucím záměrem svěřit 
toto parkoviště do správy dotčené městské části, tedy do správy MČ Praha 13. 
USNESENÍ Č.41: 
Výbor bere na vědomí informaci o změnách režimu užívání parkoviště v ul. Petržílkova. 
 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 

5. Informace o změně dopravního režimu na křižovatce Poncarova x K Řeporyjím  

Výbor byl informován o změně dopravního režimu. Tato změna povede ke snadnějšímu výjezdu řidičů 
od Třebonic. 
 USNESENÍ Č.42: 
Výbor bere na vědomí informaci o úpravách dopravního značení na křižovatce Poncarova x 
K Řeporyjím. 
 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
6. Různé  
Pan Pastrňák vznesl dotaz, co je to za stavbu v lokalitě konce Rozvadovské spojky. 
USNESENÍ Č.43: 
Výbor ukládá vedoucí odboru dopravy panu Draganovi zjistit požadované informace a na dalším 
zasedání výboru předložit všem členům výboru.    pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
Pan Pastrňák dále vznesl dotaz, v jakém stavu je řešení situace s parkováním v ulici Archeologická. 
USNESENÍ Č.44: 
Výbor ukládá vedoucí odboru dopravy panu Draganovi zjistit požadované informace ve spolupráci 
s vedoucím OLP p. Proškem a na dalším zasedání výboru předložit všem členům výboru. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
Předseda výboru pan Zobal výbor informoval o termínech zasedání výboru pro 2. pololetí 2018. 
USNESENÍ Č.45: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
 
Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 11. 6. 2018 
 
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


