
 
 
 
 
 

 
 
 
 

USNESENÍ - 8. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 15. 10. 2019 
 

 
 
Přítomni:  
 
Předseda:     Josef Zobal 
Místopředseda:  Ing. Petr Praus 
Členové:               Ondřej Zeman 

  Pavel Prokeš 
Tajemník:             Miroslav Jíra  
Asistentka:    Hana Zelenková – omluvena  

  zástup - Eva Ivanova 
Hosté:                   Ing. Hynek Svoboda, RNDr. Vladimír Dragan, CSc., Mgr. David Michut 
Omluveni:    Ludmila Tichá, David Zelený 
                              
 

Program jednání: 

 
1) Zahájení výboru a schválení programu 
2) Bezpečnostní portál 
3) Městský kamerový systém 
4) Bezpečné cesty do školy – ZŠ Klausova 
5) Různé 

 
 
 
 
 

 



Předseda výboru Ing. Josef Zobal, zahájil jednání Výboru pro dopravu a bezpečnost přivítáním 
přítomných členů a hostů.  
 
1)Zahájení výboru a schválení programu 
Předseda výboru Josef Zobal  přednesl body programu ke schválení. 
 
USNESENÍ Č. 68: 
Výbor souhlasí s navrženým programem.    pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
2)Bezpečnostní portál  
Předseda výboru uvedl problematiku bezpečnostního portálu s tím, že předchozí jednání 
probíhala již v lednu a březnu tohoto roku. 
 
USNESENÍ Č. 69: 
Výbor bere informaci o bezpečnostním portálu na vědomí.   pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
USNESENÍ Č. 70: 
Výbor pokládá Bezpečností portál za nadbytečný pro zřizování v podmínkách MČ Praha 13 a 
přiklání se k variantě provozování Bezpečnostního portálu na celopražské úrovni. 

pro 4, proti:0, zdržel se:0 
  
3)Městský kamerový systém 
Předseda výboru sdělil, že MČ nemá k dispozici vyjádření  MHMP k převzetí nových kamer do MKS 
a proto se s jeho případným rozšířením se počká na příští období. V rozpočtu MČ na rok 2020 
z tohoto důvodu není počítáno s financováním rozšíření kamerového systému a rozšíření 
kamerového systému se v tuto chvíli jeví jako neaktuální. 
 
USNESENÍ Č. 71: 
Výbor bere informaci o kamerovém systému na vědomí a v současné době se nebude daným 
problémem zabývat.       pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
4) Bezpečné cesty do školy – ZŠ Klausova 
Projednání tohoto bodu uvedl předseda výboru p. Zobal.  BESIP + HNUTÍ PRAŽSKÉ MATKY – 
každoročně vyberou z celé Prahy několik škol, na které se zaměří, na území MČ Praha 13 se jedná 
o ZŠ Klausova. Byla ustanovena pracovní skupina, ve které jsou za MČ P13 p. Zobal a p. Dragan. 
Proběhla dvě jednání, jichž se zúčastnili i zástupci žáků a učitel. Na základě definování 
problematických míst bylo zadáno zpracování návrhu úprav vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a 
odstranění nebezpečných míst, které se vyskytují na cestě do školy. Projekt je hrazen z prostředků 
BESIP (MHMP). Konečné úpravy budou financovány z prostředků HMP a částečně z prostředků ZŠ, 
případně MČ P13. K jednotlivým návrhům byla vedena diskuze a členové výboru vyjádřili své 
připomínky k návrhům uvedeným na jednotlivých výkresech. 
 
USNESENÍ Č. 72: 
Výbor bere na vědomí informace odboru dopravy.    pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
USNESENÍ Č. 73: 
Výbor bere na vědomí uvedené připomínky a doporučuje, aby studie dopravy byly upraveny dle 
připomínek výboru a předloženy k projednání na dalším jednání výboru. 

pro 4, proti:0, zdržel se:0 



  
5. Různé 
Člen výboru pan Praus zmínil podnět občana k měření rychlosti v ulici Archeologická. Výbor 
doporučuje prověřit možnost umístění blikajících tabulí měření rychlosti v dané lokalitě 
(očekávaný výsledek – snížení rychlosti). K tématu se vyjádřil ředitel MP a popsal možnosti použití 
měřičů rychlosti. 
 
USNESENÍ Č. 74: 
Výbor bere informace na vědomí. 
 
USNESENÍ Č. 75: 
Výbor doporučuje odboru dopravy vytipovat místa na území MČ, kde by mohla být využita 
varianta 1 a 3. 
 
 
 
 
Podpis předsedy výboru – Ing. Josef Zobal 
 
 


