
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 22. 2. 2016 

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

Program jednání:  

1) Schválení programu 
2) Kontrola zápisu z VDB 25. 1. 2016 
3) Informace o novele zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Místní úprava provozu na náměstí Na Lužinách v rámci akce "Bezpečná cesta do školy". 
5) Přechod pro chodce v ulici U Jezera. 
6) Různé 
 
Obsah samotného zasedání: 
 
Předseda výboru p. Zobal, přivítal všechny členy výboru i přizvané hosty. 
Dále Výbor informoval o požadavku pana zastupitele Ing. Jana Zemana účastnit se dnešního zasedání. 
Předseda výboru dal o tomto požadavku hlasovat a účast pana Ing. Zemana byla schválena všemi členy 
 
Usnesení č. 9:   
         Pro:6, proti:0, zdržel se:0  
1)Schválení programu 
 
Usnesení č. 10: Program byl chválen všemi členy    pro:6, proti:0,zdržel se:0 

 
 
 



 

2) Kontrola zápisu z VDB ze dne 25.1.2016 
 
Usnesení č. 11:  Výbor bere informaci na vědomí    pro:6, proti:0,zdržel se:0 

3)Informace o novele zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Informace o novele zákona přednesl Výboru kpt. Břeský z Policie ČR 

Usnesení č. 12:  Výbor bere informaci na vědomí    pro:6, proti:0,zdržel se:0 

4) Místní úprava provozu na náměstí Na Lužinách v rámci akce "Bezpečná cesta do školy". 

 
Usnesení č. 13:  Výbor bere informaci na vědomí  
 
Usnesení č. 14:  Výbor doporučuje Ing. Zobalovi, předsedovi VDB v součinnosti s Odborem dopravy a 
OMBAI zajistit realizaci projednaných dopravních opatření na náměstí Na Lužinách a přilehlých 
místních komunikacích, dle situace (varianta č. 8) zpracované Ing. Zatloukalem, autorizovaným 
inženýrem pro dopravní stavby.         
         pro:6, proti:0,zdržel se:0 

5) Přechod pro chodce v ulici U Jezera. 

Usnesení č. 15: Výbor bere informaci na vědomí     pro:6, proti:0,zdržel se:0 

Usnesení č. 16: Výbor nesouhlasí s instalací světelného signalizačního zařízení na přechodu pro 
chodce, který je vyznačen na obslužné místní komunikaci v oblasti, která je vymezena jako zóna 
s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/hod). 

pro:6, proti:0,zdržel se:0 
 

Usnesení č. 17: Výbor doporučuje Odboru dopravy projednat podnět p. Herberta Göbla s příslušným 
orgánem Policie ČR a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a příp. stanovit místní úpravu 
provozu pro instalaci vhodného dopravního opatření (krátké zpomalovací prahy, svislé dopravní 
značení s reflexním podkladem apod.) ke zvýšení bezpečnosti chodců.      

pro:6, proti:0,zdržel se:0 
 
 
 

 

Zapsala Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 22. 2. 2016 

 

 Předseda výboru – Ing. Josef Zobal 

 

 

 



 


