
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 18. 4. 2016 

Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Aleš Mareček 
Členové:  Ludmila Tichá, Milan Vávra, Zbyněk Pastrňák, Pavel Vondrovic 
Tajemník:   Miroslav Jíra 
Omluven:  Petr Praus 
Asistentka:   Hana Zelenková 
Hosté:   ZS Pavel Jaroš, Hynek Svoboda- ředitel MP P13, Vladimír Dragan – ved. DOP 
 

Program jednání:  

1) Schválení programu 

2) Kontrola zápisu 

3) Informace o záměru demolice mostu v ulici Na Zlatě. 

4) Informace o jednání mezi TSK hl. města Prahy, OS Jihozápad a zástupci odboru dopravy a 

životního prostředí Úřadu MČ Praha 13, které se týkalo oprav a údržby pozemních komunikací a 

komunikační zeleně. 

5) Informace o plánovaných změnách ve vedení a přečíslování autobusových linek PID v Praze 13. 

6) Informace o přípravných pracích na stavbu definitivního ochranného středového ostrůvku na 

přechodu pro chodce v Nárožní ulici. 

7) Informace o přípravě realizace dopravních opatření plánovaných v souladu s vyhodnocením 

akce „Bezpečná cesta do školy“. 

8) Informace o nájezdu na Rozvadovskou spojku (D5) 

9) Různé 

 



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

 
1)Schválení programu 
 
Usnesení č. 18: Program byl chválen všemi členy    pro:6, proti:0, zdržel se:0 

 
 

2) Kontrola zápisu z VDB ze dne 22. 2. 2016 
 
Usnesení č. 19: Výbor bere informaci na vědomí    pro:6, proti:0, zdržel se:0 
 
 

3) Informace o záměru demolice mostu v ulici Na Zlatě. 

Usnesení č. 20: Výbor bere informaci na vědomí    pro:6, proti:0, zdržel se:0 

 

4) Informace o jednání mezi TSK hl. města Prahy, OS Jihozápad a zástupci odboru dopravy a 

životního prostředí Úřadu MČ Praha 13, které se týkalo oprav a údržby pozemních komunikací a 

komunikační zeleně. 

Usnesení č. 21: Výbor bere na vědomí informaci o jednání mezi zástupci TSK hl. m Prahy, OS Jihozápad 
a odboru dopravy a odboru životního prostředí.     

pro:6, proti:0, zdržel se:0 

 
5) Informace o plánovaných změnách ve vedení a přečíslování autobusových linek PID v Praze 13 
 
Vedoucí odboru dopravy p. Dragan výbor informoval o proběhlé schůzce se společností ROPID. 
Tématem schůzky byla změna autobusových linek v oblasti Prahy 13. Jedná se o úpravu v provozu 
autobusových linek 179, 301 a 352, která umožní cestujícím na území hl. m. Prahy v úseku Vypich – 
Luka i ve směru Luka nastupovat do všech spojů všemi dveřmi. Opatření nespočívá ve změně tras 
linek, ale zejména v jejich novém označení a změně způsobu odbavení. 
 

Usnesení č. 22:. 
Výbor bere na vědomí informaci o plánovaných změnách ve vedení a přečíslování autobusových linek 
PID v Praze 13        pro:6, proti:0, zdržel se:0 
 
Usnesení č. 23:. Výbor nedoporučuje realizovat změnu trasy autobusové linky č. 142 přes Švejcarovo 

náměstí        pro:6, proti:0, zdržel se:0 
 
6)Informace o přípravných pracích na stavbu definitivního ochranného středového ostrůvku na 

přechodu pro chodce v Nárožní ulici. 

Usnesení č. 24: Výbor bere na vědomí informaci o přípravných pracích na stavbu středového ostrůvku 
na přechodu pro chodce v ulici Nárožní.     pro:6, proti:0, zdržel se:0 
 
 
 



7)Informace o přípravě realizace dopravních opatření plánovaných v souladu s vyhodnocením akce 

„Bezpečná cesta do školy“. 

 
Předseda výboru p. Zobal výbor informoval, že se jedná o realizaci dopravních opatření plánovaných 
v rámci akce „Bezpečná cesta do školy“. Konkrétně se v tomto roce budou realizovat tyto 3 záměry: 
 

Usnesení č. 25: Výbor bere informaci na vědomí   pro:6, proti:0, zdržel se:0 
 

8)Informace o nájezdu na Rozvadovskou spojku (D5) 

Předseda výboru informoval členy výboru o záměru možného zavedení nového nájezdu na Rozvadovskou 

spojku z ulice Nárožní a z ulice Bucharova. 

 

Usnesení č. 26:  Výbor bere na vědomi předloženou informaci  pro: 4, proti:2, zdržel se:0 
(proti pí. Tichá, p. Pastrňák) 

 

9)Různé 

a – ZS Ing. Pavel Jaroš požádal ředitele MP o důslednější kontroly dodržování pořádku na území Prahy 13. 
Jedná se o přibývající stížnosti na psí exkrementy, pohozené odpadky a podobné.  

b – paní Tichá vznesla požadavek na důsledné a pravidelné kontroly a pokutování neohleduplných řidičů, 
kteří parkují svá vozidla mimo vyznačené parkovací stání v ulici Nušlova (hlavně před provozovnou servisu 
Škoda auto a to převážně pro účely servisu Škoda auto). Parkující auta jsou v několika řadách a závažně 
brání dopravě a průjezdu aut toto ulicí a to v obou směrech. 

c- p. Pastrňák poděkovat za realizaci odstranění vyznačeného starého přechodu pro chodce na mostě u 
prodejny LIDL . 

d- p. Pastrňák vznesl dotaz, jak je možné, že u Polikliniky Lípa, na pěší zóně, stále parkují auta i přes to, že 
přechodové období k tomuto účelu již dávno pominulo. Žádá tak odbor dopravy o řádné prověření situace, 
do kdy budou auta takto parkovat, zda existuje nějaké povolení na vjezd a parkování na této ploše a jak 
bude věc v případě neoprávněnosti řešit MP. Dále upozornil na to, že podloží a celá tato pěší zóna není 
stavěna na takovou zátěž, jakou obnáší parkovací vozidla a může dojít k nevratnému zničení celé plochy. 

e- p. Mareček vznesl požadavek na úpravu konečné zastávku autobusu v Třebonicích a to z důvodu nárůstu 
stížností místních občanů. Předmětem stížností je výskyt osob z místní ubytovny pro sociálně slabé. 
Autobusová zastávka je umístěna na náměstí v Třebonicích, avšak tito občané musí jít přes celé Třebonice 
až na její okraj, kde je umístěna ubytovna, což vede velice často problémovým k situacím. p. Mareček tak 
žádá odbor dopravy, aby vedl jednání s příslušnými orgány s možností zavedení autobusové zastávky až 
k ubytovně. 

Usnesení č. 27: Výbor bere na vědomi předložené informace  pro:6, proti:0, zdržel se:0 

 

Zapsala Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 18. 4. 2016 

 Předseda výboru – Ing. Josef Zobal 


