
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ - 5. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 27. 5. 2019 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Petr Praus 
Členové: Ondřej Zeman 

Ludmila Tichá  
Pavel Prokeš 

Tajemník:   Miroslav Jíra 
Asistentka:   Hana Zelenková  
Stálí hosté:  Vladimír Dragan -vedoucí odboru dopravy 

David Michut – referát krizového řízení 
   Hynek Svoboda-ředitel MP P13  
 

Program jednání: 

1. Zahájení výboru  
2. Schválení programu 
3. Dopravní obslužnost území pro realizaci výstavby polyfunkčních domů Paprsek a Paprsek 1 při 

ul. Hábova 
4. Různé 

 
1)Zahájení výboru  
Předseda výboru p. Zobal, přivítal členy výboru.  

 
2-Schválení programu 
Předseda výboru Josef Zobal  přednesl body programu ke schválení.  
Výbor souhlasí s navrženým programem.      
USNESENÍ Č. 42: 
pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 

3) Dopravní obslužnost území pro realizaci výstavby polyfunkčních domů Paprsek a Paprsek 1 při ul. 
Hábova 
 
Předseda výboru pan Zobal  a  vedoucí odboru dopravy pan Dragan členy výboru informovali o pokračující 

výstavbě polyfunkčního domu Paprsek a Paprsek 1 a dopad této stavby na zvýšení intenzity automobilové 



dopravy na pozemních komunikacích v okolí těchto polyfunkčních domů. Z důvodu navýšení dopravy 
vyplývá potřeba vypracování studie dopravy v klidu a v pohybu v návaznosti na plánovanou výstavbu 
polyfunkčních domů Paprsek, Paprsek 1 a příp. parkovacího domu na parkovišti (pod poštou) 
v Hábově ul.  
 
USNESENÍ Č. 43: 

Výbor projednal dopad zvýšení intenzity automobilové dopravy na pozemních komunikacích v okolí 
plánové výstavby polyfunkčních domů Paprsek a Paprsek 1. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 44: 

Výbor doporučuje odboru dopravy požadovat na investorovi polyfunkčního domu Paprsek 1 
vypracování studie dopravy v klidu a v pohybu v návaznosti na plánovanou výstavbu polyfunkčních 
domů Paprsek, Paprsek 1 a příp. parkovacího domu na parkovišti (pod poštou) v Hábově ul. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
4)Různé  
 

Vedoucí odboru pan Dragan výbor o plánované průběžné souvislé údržby místní komunikace 
Bucharova. V rámci této údržby MHMP navrhuje v úseku Jeremiášova – Pekařská vyznačení 
ochranných cyklopruhů (příp. piktogramových koridorů pro cyklisty). 
.   
USNESENÍ Č. 45: 
Výbor nesouhlasí se záměrem vyznačení ochranných cyklopruhů, příp. vyznačení piktogramů pro 
koridory cyklistů v ul. Bucharova v úseku Jeremiášova- Upolínová v rámci plánované souvislé údržby, 
neboť tato komunikace plní funkci sběrné komunikace a vyznačením by vznikly nebezpečné kolizní 
úseky. Cyklistickou dopravu lze v tomto úseku bezpečně vést ul. Řeporyjskou, Tichnovou a Pekařskou.  

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
USNESENÍ Č. 46: 

Výbor doporučuje Ing. Davidu Vodrážkovi, starostovi MČ Praha 13, zaslat dopis s nesouhlasným 
stanoviskem s vyznačením ochranných cyklopruhů (příp. piktogramových koridorů pro cyklisty) 
v Bucharově ul. do doby prodloužení Radlické radiály a dořešení návaznosti na další cyklistické 
trasy/stezky.   

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
 
 
 

Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 27. 5. 2019 
 
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


