
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 16. 5. 2016 

Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Aleš Mareček 
Členové:  Ludmila Tichá, Zbyněk Pastrňák, Petr Praus 
Tajemník:   Miroslav Jíra - omluven 
Omluveni:  Milan Vávra, Pavel Vondrovic 
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 nákladech na zimní údržbu komunikací 2015/2016 svěřených do správy MČ Praha 13 
4) Informace o plánovaných opravách komunikací svěřených do správy MČ Praha 13 v roce 2016   
5) Informace o změnách v provozu autobusů PID od 1. 5. 2016 
6) Informace o parkování vozidel před poliklinikou Lípa 
7) Různé 
 
Obsah samotného zasedání: 
 
Předseda výboru p. Zobal, přivítal všechny členy výboru i přizvané hosty. 

 
1)Schválení programu 
Usnesení č. 28: 
Program byl chválen všemi členy      pro:5, proti:0, zdržel se:0 
 

2) Kontrola zápisu z VDB ze dne 18. 4. 2016 
Usnesení č. 29: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5, proti:0, zdržel se:0 

 



3) Informace o nákladech na zimní údržbu komunikací 2015/2016 svěřených do správy MČ Praha 13 
Vedoucí odboru dopravy předložil všem členům výboru písemnou informaci, týkající se nákladů na 
zimní údržbu komunikací ve správě MČ P13. Pan Pastrňák požaduje doložení jednolitých dílčích úkonů, 
které byly provedeny a za jakou částku jsou fakturovány. Pan Praus k tématu dodal, že v uplynulém 
období byl zvolen zcela nevhodný posypový materiál. Štěrkový posyp byl ve velkých kusech, tedy 
chodcům spíše bránil k pohodlné cestě po chodnících, než aby pomáhal.  
 
Usnesení č. 30: Výbor bere na vědomí informaci o nákladech na zimní údržbu komunikací ve správě 
MČ Praha 13 a zároveň pověřuje vedoucího odboru dopravy, aby ve spolupráci s OŽP doplnil tabulku o 
požadované informace pro pana Pastrňáka a zároveň připravil dopis na TSK dle informací od pana 
Prause.         pro:5, proti:0, zdržel se:0 
 

4)Informace o plánovaných opravách komunikací svěřených do správy MČ Praha 13 v roce 2016 
Vedoucí odboru dopravy předložilo všem členům výboru písemnou informaci, týkající se plánovaných 
oprav komunikací svěřených do správy MČ Praha 13 v roce 2016. 
 
Usnesení č. 31: Výbor bere na vědomí informaci o plánovaných opravách komunikací svěřených do 
správy MČ P 13        pro:5, proti:0, zdržel se:0 

 

5) Informace o změnách v provozu autobusů PID od 1. 5. 2016 
Vedoucí odboru dopravy členy výboru informoval, že změny přečíslování autobusových linek č. 301, 
352 se nesetkaly mezi občany s nějakými problémy. Dále výbor informoval o změně trasy autobusové 
linky končící ve Třebonicích. Byl zde požadavek na prodloužení této linky až k ubytovně pro Sociálně 
slabé. Dále by výbor informován o požadavku občanů, kteří požadují prodloužení konečné zastávky 
nočního autobusu ze stanice „Sídliště Stodůlky“ až na stanici metra a to statice „Stodůlky“. I o tomto 
požadavku byl ROPID informován v dopise od ZS Jaroše. 
Usnesení č. 32:. Výbor bere informace na vědomí   pro:5, proti:0, zdržel se:0 
 
 

6) Informace o parkování vozidel před poliklinikou Lípa  
Vedoucí odboru dopravy výbor informoval, že v minulém týdnu došlo k instalaci parkovacího 
automatu před Poliklinikou Lípa. S tímto zavedení automatu došlo k ukončení provizorního parkování 
na pěší zóně v zadní části objektu Lípa a parkování je zde již zakázáno. 
Usnesení č. 33:. Výbor bere informace na vědomí   pro:5, proti:0, zdržel se:0 

 
7) Různé 
Člen výboru pan Praus upozornil ne problém se semafory na křižovatce Jeremiášova / Archeologická. 
Dále pan Praus výbor informoval o obdrženém dopisu od občana p. Krátkého, který si stěžuje na 
vzniklou situaci uzavření přechodu pro chodce v lokalitě Německé školy.  
Usnesení č. 34:. Výbor bere informaci na vědomí a ukládá vedoucí odboru dopravy prověřit situaci se 
semafory na Křižovatce Jeremiášova / Archeologická s provozovatelem, tedy TSK a zároveň zjistit 
situaci a přechodu a informovat pana Prause.    pro:5, proti:0, zdržel se:0 

 

Zapsala Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 16. 5. 2016 

 Předseda výboru – Ing. Josef Zobal 

 


