
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ - 9. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 12. 11. 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  

David Zelený - místostarosta 

Program jednání: 

1. Zahájení výboru  
2. Schválení programu 
3. Stanovisko PČR ke studii „Úprava stávajících okružních křižovatek v lokalitě Velká Ohrada“ 
4. Návrh komunikací vhodných pro instalaci informativních měřičů rychlosti  
5. Úprava zónových tabulí na Velké Ohradě pro umožnění parkování vozů do 3,5 t 
6. Projednání možnosti instalace přístřešku v zastávce „Za Mototechnou“ ve stejnojmenné ulici  
7. Různé 

 
 
1)Zahájení výboru  
Předseda výboru přivítal členy výboru.  
 
 
2-Schválení programu 
Předseda výboru Josef Zobal přednesl body programu ke schválení.  

USNESENÍ Č. 76: 
Výbor souhlasí s navrženým programem.    pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
 
 



3) Stanovisko PČR ke studii „Úprava stávajících okružních křižovatek v lokalitě Velká Ohrada“ 
Vedoucí odboru dopravy informoval, že finální verze dopravní studie byla předložena Policii ČR 
k vyjádření. Stanovisko Policie ČR bylo vydáno souhlasné. 

USNESENÍ Č. 77: 
Výbor bere na vědomí informaci o vydání souhlasného stanoviska k dopravní studii – Úprava 
okružních křižovatek v lokalitě Velká Ohrada.     pro 5, proti:0, zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 78: 
Výbor doporučuje vedení MČ Prahy 13 projednat s Magistrátem hl. m. Prahy možnost získání 
finančních prostředků na předmětnou úpravu okružních křižovatek. pro 5, proti:0, zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 79: 
Výbor doporučuje vedoucímu odboru dopravy ve spolupráci s OMBAI zahájit přípravné kroky 
k projektu a na dalším zasedání výbor informovat.    pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
4)Návrh komunikací vhodných pro instalaci informativních měřičů rychlosti  
V návaznosti na minulé zasedání výboru byl předložen členům výboru návrh na lokace pro umístění 
informativních měřičů. Výbor zhodnotil výběr lokací jako nevhodný a požaduje, aby Odbor dopravy na 
dalším zasedání výboru předložit nový seznam lokací, které budou vybrány ve spolupráci s Městskou 
Policií.  Dále je požadavek na doplnění cen za nákup, provoz a údržbu informativních měřičů, včetně 
informace, v jakých modifikacích se dodávají.  

USNESENÍ Č. 80: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 5, proti:0, zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 81: 
Výbor ukládá vedoucímu odboru dopravy připravit seznam lokalit a předložit na jednání výboru. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 82: 
Výbor ukládá vedoucímu odboru dopravy zajistiti informace o cenách za nákup, provoz a údržbu 
informativních měřičů, včetně informace, v jakých modifikacích se dodávají.  

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
5)Úprava zónových tabulí na Velké Ohradě pro umožnění parkování vozů do 3,5 t 
Výbor byl informován o podnětu občana p. Kučery týkající se žádosti o udělení výjimky ze stanovení 
místní úpravy provozu na Velké Ohradě.  Podnět byl ve výboru projednán.  

USNESENÍ Č. 83: 
Výbor bere na vědomí žádost Radomila Kučery, jednatele společnosti Area Servis a.s, o výjimku ze 
stanovené místní úpravy provozu na místních komunikacích na Velké Ohradě. 

pro 5, proti:0, zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 84: 
Výbor nesouhlasí s výjimkou ze stanovené místní úpravy provozu na místních komunikacích ani se 
změnou místní úpravy (doplnění dodatkových tabulek E 13 s textem: "nad 3,5 t"),  
 která by umožnila vjezd a parkování do vymezené zóny na sídlišti Velká Ohrada všem nákladním 
vozidlům pod 3,5 t,  a to z důvodu poddimenzovaného počtu parkovacích stání, ohrožení bezpečnosti 
  provozu na pozemních komunikacích (časté stání v rozporu s ust. zákona o provozu na pozemních 
komunikacích) a zároveň z důvodu, že provozovatelé nákladních vozidel, která slouží k podnikatelské  
 činnosti by si potřebu dopravy v klidu měli řešit prvořadě mimo veřejné pozemní komunikace.  

pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
6)Projednání možnosti instalace přístřešku v zastávce „Za Mototechnou“ ve stejnojmenné ulici  
Výbor byl informován o požadavku na instalaci přístřešku u autobusové zastávky.  Zastávka je 
situována u dětského hřiště. Předseda výboru doporučuje, prostřednictvím kanceláře místostarosty, 
odeslat dopis na vedení Dopravního podniku se žádostí o zajištění přístřešku.  
 



USNESENÍ Č. 85: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 5, proti:0, zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 86: 
Výbor doporučuje prostřednictvím kanceláře místostarosty odeslat dopis na vedení Dopravního 
podniku se žádostí o zajištění přístřešku.     pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
7)Různé 
Výboru byl předložen podnět vedoucího odboru školství pana Šafira. Podnět se týká osvětlení podchod 
k ZŠ Jánského a instalace imitace kamer, které by zvýšili pocit bezpečí. 
Místostarosta pan Zelený zmínil, že instalaci kamer podpoří, ale mělo by se jednat o reálné funkční 
kamery s napojením na záznamové zařízení v prostorách školy.  
Pan Praus požaduje, aby tyto kamery byly instalovány i u podchodu ZŠ Klausova. 

USNESENÍ Č. 87: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro 5, proti:0, zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 88: 
Výbor nemá námitky, aby kamery byly instalovány, požaduje však, aby bylo vedeno jednání s řediteli 
zmíněných škol a nacenění celkových nákladů.     pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
 
Ředitel Městské policie pan Svoboda informoval o narůstajícím problému s alkoholem u mladistvých 
osob. Nejedná se cíleně o problém v restauračních zařízeních, ale u prodejců v obchodech a večerkách, 
kde nedodržují zákaz prodeje osobám mladším 18-ti let.  

USNESENÍ Č. 89: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro 5, proti:0, zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 90: 
Výbor doporučuje prostřednictvím kanceláře starosty písemně informovat ČOI a požádat tak o častější 
kontroly prodejen.       pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
Předseda výboru pan Zobal upřesnil, že další zasedání výboru se uskuteční v pondělí 9. 12. 2019 v 8:30 
hodin. 

USNESENÍ Č. 91: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro 5, proti:0, zdržel se:0 
 
 
Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 12. 11. 2019 
 
       
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


