
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 12. 6. 2017 
 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Aleš Mareček 
Členové:  Zbyněk Pastrňák, Ludmila Tichá, Pavel Vondrovic 
Omluven:  Petr Praus 
Neomluven:   Milan Vávra 
Tajemník:   Miroslav Jíra  - omluven  
Asistentka:   Hana Zelenková 
Hosté:    Pavel Jaroš - ZS 

Vladimír Dragan – ved. DOP 
Hynek Svoboda- ředitel MP   

Program jednání:  

1. Zahájení výboru a schválení programu 
2. Kontrola zápisu z jednání dne 15. 5. 2017 
3. Žádost o změnu dopravní situace v ul. Volutová 
4. Stanovisko k možnému vyřazení úseku místní komunikace v ul. Podohradská 
5. Umístění zpomalovacích polštářů u přechodu pro chodce v ul. U jezera 
6. Provedení vodorovného značení u přechodu v ul. Bronzová 
7. Stanovisko k umísťování dalších kontejnerů na textil na území MČ Praha 13 
8. Informace o průběhu ústního jednání k projednání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby „Západní město – Dopravní napojení pozemku č. parc. 
330/11, k. ú. Třebonice“  

9. Různé 
 
 
 
 



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

1)Schválení programu 
 

U S N E S E N Í  Č. 40: 
Program byl schválen všemi členy výboru           pro 5, proti:0, zdržel se:0 

 

2) Kontrola zápisu z jednání dne 24. 4. 2017 
 
Členové výboru byli informování o chybě v zápisu usnesení č. 35 a č. 36 ze zasedání dne 15. 5. 2017, 
týkající se změny umístění přechodu v ul. Petržílkova. K přijetí usnesení je potřeba schválení 
nadpoloviční většinou všech členů výboru. Celkový počet členů výboru je 7, nadpoloviční většina 4. 
Usnesení č.35 a č.36 jsou neplatná.  Z tohoto důvodu předseda výboru znovu navrhl jeho projednání 
na tomto zasedání.  
 

U S N E S E N Í  Č. 41: 
Výbor bere informaci na vědomí          pro 5, proti:0, zdržel se:0 

 
3) Žádost o změnu dopravní situace v ul. Volutová 
Výboru byla předložena písemná žádost  SVJ Volutová čp. 2516, které vzneslo několik požadavků na 
změnu v dopravě v ulici Volutova. 
 

U S N E S E N Í  Č. 42: 
Výborem bylo doporučeno, aby vedoucí OD vedl jednání se zástupci SVJ a projednal tak možnost 
zjednosměrnění ulice Volutova v plném rozsahu, nikoliv jen částečné zjednosměrnění ulice a o 
výsledcích jednání informoval na dalším zasedání členy výboru, kteří poté rozhodnou o případných 
změnách.  

       pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 

4)Stanovisko k možnému vyřazení úseku místní komunikace v ul. Podohradská 
Výboru je znovu předložena žádost pana pana Pettíka a paní Plockové vlastníků pozemku par. č. 
2616/3 a parc. č. 2616/4 vše v k.ú. Stodůlky, o vyřazení úseku místní komunikace na dotčených 
pozemcích v ulici Podohradská, ze sítě místních komunikací.  

 
U S N E S E N Í  Č. 43: 
Výbor ukládá předsedovi VDB zaslat vedoucí OMBAI nesouhlasné stanovisko výboru s vyřazením 
úseku místní komunikace v ul. Podohradská ze sítě místních komunikací.   
 

pro 4, proti:1, zdržel se:0 

 

5) Umístění zpomalovacích polštářů u přechodu pro chodce v ul. U jezera 
Výboru byla předložena žádost k projednání týkající se umístění zpomalovacích polštářů u přechodu 
pro chodce v ulici U Jezera.  
 

U S N E S E N Í  Č. 44: 
Výbor doporučuje odboru dopravy ÚMČ Praha 13 projednat s Technickou správou komunikací hl. m. 
Prahy a.s. instalaci zpomalovacích polštářů u přechodu pro chodce v ul. U jezera. 
 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 

 



6)Provedení vodorovného značení u přechodu v ul. Bronzová 
Výbor projednal instalaci vodorovného dopravního značení u přechodu pro chodce v ul. Bronzová. 
 

U S N E S E N Í  Č. 45: 
Výbor doporučuje odboru dopravy ÚMČ Praha 13 projednat s Technickou správou komunikací hl. m. 
Prahy a.s. vyznačení vodorovného dopravního značení V 12c (žlutá čára). 
 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 

7)Stanovisko k umísťování dalších kontejnerů na textil na území MČ Praha 13 
Výboru je předložena žádost týkající se možnosti umístit další kontejnery na textil na území Prahy 13.  
Členům výboru byl předložen výčet počtu kontejnerů, které se aktuálně vyskytují na celém území Prahy 13. 
Žádost o umístění kontejnerů je v písemné podobě k dispozici na Odboru dopravy. 

 
U S N E S E N Í  Č. 46: 
Výbor doporučuje odboru dopravy ÚMČ Praha 13 nerozšiřovat stávající počet kontejnerů na textil na 
místních komunikacích MČ Praha 13. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 

8)Informace o průběhu ústního jednání k projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby „Západní město – Dopravní napojení pozemku č. parc. 330/11, k. ú. Třebonice“  
 
Předseda výboru pan Josef Zobal členy výboru informoval o proběhlém ústním jednání k projednání 
žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Západní město – Dopravní napojení 
pozemku č. parc. 330/11, k. ú. Třebonice“ 
 

U S N E S E N Í  Č. 47: 
Výbor bere na vědomí informaci o průběhu ústního jednání. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 

9) Různé 
 
Předseda výboru pan Josef Zobal apeloval na řediteli MP pana Svobodu, aby častěji a důsledněji 
dozorovali na parkující vozidla.  

 
U S N E S E N Í  Č. 48: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
Dále bylo členy výboru upozorněno, že řidiči v ulici Petržílkova vůbec nerespektují přednost pravé ruky, 
opět bylo apelováno na ředitele MP, aby strážníci tento stav zaregistrovali a řidiče vedli k nápravě. 

 
U S N E S E N Í  Č. 49: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
Členům výboru jsou předloženy termíny zasedání na 2. pololetí roku 2017 

 
U S N E S E N Í  Č. 50: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
Členové výboru byli informování o chybě v zápisu usnesení č. 35 a č. 36 ze zasedání dne 15. 5. 2017, 
týkající se změny umístění přechodu v ul. Petržílkova. Z tohoto důvodu předseda výboru znovu navrhl 
jeho projednání na tomto zasedání a bylo o něm opět hlasováno s tímto výsledkem: 



 
Přechod v ul. Petržílkova  
Jedná se o opětovně opakující se žádost Společenství vlastníků jednotek Petržílkova č.p. 
2704,2705,2706,2707.  
 
U S N E S E N Í Č. 51:  
Výbor souhlasí se stávajícím umístění přechodu pro chodce na křižovatce ul. Petržílkova x Sluneční 
náměstí bez jakékoliv změny.  
pro 4, proti:1, zdržel se:0  
(proti pí. Tichá)  
 
U S N E S E N Í Č. 52:  
Výbor doporučuje ZS Ing. Jarošovi odpovědět na dopis SVJ Petržílkova a informovat o rozhodnutí 
výboru.  
pro 4, proti:1, zdržel se:0  
(proti pí. Tichá) 
 

Zapsala Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 12. 6. 2017 

              Předseda výboru – Ing. Josef Zobal 


