
 
 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 19. 1. 2015 

 
 
Jednání se zúčastnili: 
Předseda výboru:  Ing. Josef Zobal 
Členové:   p. Milan Vávra, p. Zbyněk Pastrňák, Ing. Bc. Pavel Vondrovic, p. Aleš Mareček 
Tajemnice:   p. Miroslav Jíra 
Asistentka:   pí. Hana Zelenková 
 
 
Program:    1- Náplň činnosti výboru 

2-Schválení programu 
3-Schválení termínů konání výboru pro rok 2015 
4-Volba místopředsedy výboru 
5-Projednání instalace svislé dopravní značky B20a  
6-Projednání podnětu obyvatel Třebonic na úpravu křižovatky  
7-Projednání podnětu p. Hrdličky – dopravní značení na Lužinách 
8-Změna místní úpravy provozu v Jindrově ulici 
9-Různé 

 
Úvodem předseda výboru Ing. Josef Zobal přivítal přítomné. 
 

1- Náplň činnosti výboru 
Předsedou výboru byla náplň činnosti výboru předložena. 
 
Usnesení č.1/2015: 

a) Výbor pro dopravu a bezpečnost ZMČ Prahy 13 bere náplň činnosti na vědomí a s návrhem 
souhlasí. 

b) Výbor pro dopravu a bezpečnost ZMČ Prahy 13 ukládá předsedovi výboru předat schválenou 
náplň činnosti výboru tajemnici ÚMČ Prahy 13, pí. JUDr. Kateřině Černé. 

 

2 – Schválení programu 
 
Předsedou výboru byl předložen program.  
 
Usnesení č.2/2015: 

- Výbor pro dopravu a bezpečnost ZMČ Prahy 13 odsouhlasil program zasedání výboru. 
 
 

3-Schválení termínů konání výboru pro rok 2015 
 
Předseda výboru předložil členům návrh termínů zasedání výboru na 1. pololetí 2015. 
 
Usnesení č.3/2015: 

- Výbor pro dopravu a bezpečnost ZMČ Prahy 13 odsouhlasil termíny zasedání výboru. 
 
 
 



4-Volba místopředsedy výboru 
 
Předseda výboru navrhl do funkce místopředsedy výboru pana Aleše Marečka.  
Výbor jednomyslně návrh na místopředsedu schválil. 
 
Usnesení č. 4/2015 : 
Výbor pro dopravu a bezpečnost ZMČ Prahy 13: 

a) schválil do funkce místopředsedy výboru pana Aleše Marečka 
b) doporučuje prostřednictvím ZS Pavla Jaroše informovat o usnesení výboru v RMČ Prahy 13 na 

příštím zasedání dne 26.1.2015. 

5 -  Projednání instalace svislé dopravní značky B20a , Nejvyšší dovolená rychlost (30 
km/hod) v Tlumačovské ulici 

Tajemník výboru p. Jíra informoval výbor o podnětu p. Leoše Prokopce týkající se žádosti instalace 
svislé dopravní značky B20a Nejvyšší dovolená rychlost „30“ v Tlumačovské ulici. 

Usnesení č. 5/2015 : 
Výbor pro dopravu a bezpečnost ZMČ Prahy 13: 

a) bere na vědomí předloženou e-mailovou žádost 
b)  souhlasí se změnou místní úpravy provozu v Tlumačovské ulici – Osazení  1 ks SDZ B 20a „30“ 

u křižovatky s ul. Drimlova a 1 ks SDZ B20a „30“ u křižovatky s ul. Na Hvížďalce  
c)  doporučuje zástupci starosty Pavlu Jarošovi odeslat odpověď panu Leoši Prokopcovi se 

zohledněním stanoviska výboru dopravy a bezpečnosti.   

 6 -Projednání podnětu obyvatel Třebonic na úpravu křižovatky Poncarova x K Řeporyjím 

Tajemník výboru p. Jíra informoval výbor o podnětu obyvatel Třebonic – úprava křižovatky 
K Řeporyjím x Poncarova. 

Usnesení č. 6/2015 : 
Výbor pro dopravu a bezpečnost ZMČ Prahy 13: 

a) bere na vědomí telefonická upozornění obyvatel Třebonic a  
b) souhlasí s požadavky obyvatel Třebonic, kteří upozorňují na riziko střetu vozidel vyjíždějících 

z ul. K Řeporyjím na Poncarovu ulici.  
c) doporučuje  zástupci starosty Pavlu Jarošovi odeslat písemnou žádost investorovi stavby 

Poncarovy se zohledněním stanoviska výboru dopravy a bezpečnosti. 
 

 7 - Projednání podnětu p. Hrdličky – dopravní značení na Lužinách 

Tajemník výboru p. Jíra informoval výbor o podnětu p. Hrdličky. 

Usnesení č. 7/2015 : 
Výbor pro dopravu a bezpečnost ZMČ Prahy 13: 

a) bere předloženou korespondenci na vědomí  
b) nesouhlasí se změnou místní úpravy provozu na místních komunikacích na sídlišti Lužiny 
c) doporučuje zástupci  starosty Pavlu Jarošovi odeslat odpověď e-mailem Václavu Hrdličkovi se 

zohledněním stanoviska výboru pro dopravu a bezpečnost. 
d) doporučuje zástupci  starosty Pavlu Jarošovi zaslat písemnou žádost o zajištění pravidelných 

kontrol Policií ČR a Městskou policií hl.m.Prahy 
 



 

8-Změna místní úpravy provozu v Jindrově ulici 

Tajemník výboru p. Jíra informoval výbor o podnětu p. JUDr. Ing. Kučery. 

Usnesení č.8/2015 : 
Výbor pro dopravu a bezpečnost ZMČ Prahy 13: 

a) bere předloženou korespondenci na vědomí  
b) nesouhlasí se změnou místní úpravy provozu v Jindrově ulici.  
c) doporučuje zástupci starosty Pavlu Jarošovi odeslat odpověď panu JUDr. Ing. Kučerovi se 

zohledněním stanoviska výboru pro dopravu a bezpečnost.  
d) ukládá vedoucímu odboru dopravy p. Miroslavu Jírovy předložit na jednání výboru pro 

dopravu a bezpečnost ve 2. pololetí roku 2015 informaci o situaci v Jindrově ulici 
   

 

9-Různé 

Tajemník výboru p. Jíra informoval výbor o žádosti výstavby lávky pro pěší a příp. alternativy 
vybudování nové křižovatky u bytového souboru Šafránka, 5. etapa 

Usnesení č.9/2015 : 
Výbor pro dopravu a bezpečnost ZMČ Prahy 13: 

a) bere předloženou korespondenci na vědomí  

b) doporučuje zástupci starosty Pavlu Jarošovi vyžádat si stanovisko MHMP-odboru 
dopravních agend 

 

Místopředseda výboru p. Aleš Mareček předložil výboru dopis se žádostí Společenství vlastníků 
jednotek Drimlova – Janského 2364-2369 v souvislosti se zjednáními nápravy. Dopis byl předán 
vedoucímu odboru dopravy p. Jírovi 

Usnesení č.10/2015 : 
Výbor pro dopravu a bezpečnost ZMČ Prahy 13: 

a) bere předloženou korespondenci na vědomí  

b) žádá o předložení stanoviska odboru dopravy na příštím zasedání Výboru pro 
dopravu a bezpečnost dne 16. 2. 2015.  

 
 
 
 
Ing. Josef Zobal  v.r. 
předseda Výboru pro dopravu a bezpečnost  ZMČ Prahy 13 

 

Zapsala dne 19. 1. 2015: Hanka Zelenková  

 


