
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ - 7. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 16. 9. 2019 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Petr Praus  
Členové: Ondřej Zeman 

Ludmila Tichá  
Pavel Prokeš - nepřítomen 

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. Informace o dokončované dopravní studii – úprava okružních křižovatek v lokalitě Velká 

Ohrada 
4. Informace o plánované opravě Bucharovy ulice v úseku ul. Upolínová – Běhounkova 
5. Informace o stavu pochozí části komunikaci v ul. K Hájům v úseku ul. Za Mototechnou - 

Klecanova    
6. Různé 

 
 
1)Zahájení výboru  
Předseda výboru přivítal členy výboru.  

 
2-Schválení programu 
Předseda výboru Josef Zobal přednesl body programu ke schválení.  
USNESENÍ Č. 57: 

Výbor souhlasí s navrženým programem.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 

 
 
 
 



3) Informace o dokončované dopravní studii – úprava okružních křižovatek v lokalitě Velká Ohrada 
Vedoucí odboru dopravy členům výboru představil dokončenou dopravní studii. Studie je nyní ve fázi, kdy 
dojde k připomínkování a zapracování jednotlivých změn a připomínek, poté bude předložena Policií ČR 
k vydání stanoviska. Pokud bude vydáno kladné stanovisko k navržené dopravní studii, bude se dále 
pokračovat v přípravách na samotné projektové dokumentaci.  
USNESENÍ Č. 58: 

Výbor bere na vědomí informaci o dokončované dopravní studii – Úprava okružních křižovatek v lokalitě 
Velká Ohrada.         pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 59: 

Výbor ukládá vedoucímu odboru dopravy p. Draganovi zapracovat veškeré připomínky a studii předložit 
Policii ČR k vyjádření.       pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 60: 
Výbor doporučuje vedení MČ Prahy 13 projednat s Magistrátem hl. m. Prahy možnost získání finančních 
prostředků na předmětnou úpravu okružních křižovatek.   pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
4. Informace o plánované opravě Bucharovy ulice v úseku ul. Upolínová – Běhounkova 
Výboru byly sděleny aktuální informace o plánované opravě ulice Bucharova. Stavba bude probíhat od 
října a bude zahájena v úseku s ulicí Upolínová. Provoz bude po dobu stavby veden obousměrně ve 
vyčleněném pruhu. Dále bylo uvedeno, že v navrhovaném řešení úpravy ulice Bucharova se i nadále počítá 
se zavedením jízdního pruhu pro cyklisty.  Výbor již na minulém jednání shledal toto řešení s jízdním 
pruhem pro cyklisty jako velmi nešťastné, a to z důvodu velké frekvence automobilů, což pro cyklisty 
představuje velké nebezpečí vážných úrazů a proto doporučil jeho realizaci až po dokončení Radlické 
radiály.  
USNESENÍ Č. 61: 
Výbor bere na vědomí informaci o plánové opravě komunikací v ul. Bucharova a Jeremiášova a nesouhlasí 
s ní.         pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 62: 
Výbor opět vyslovuje nesouhlas s plánovanou realizací cyklopruhů. pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 63: 
Výbor doporučuje Davidu Vodrážkovi, starostovi MČ Praha 13, projednat na MHMP popř. ve Výboru pro 
dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy vytvoření vyhrazených cyklopruhů v Bucharově ul. až po dostavbě 
Radlické radiály.        pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
5. Informace o stavu pochozí části komunikaci v ul. K Hájům v úseku ul. Za Mototechnou - 
Klecanova    
Výbor byl informován o požadavku občana bydlícího v ulici K Hájům o stížnosti na špatnou údržbu pochozí 
komunikace pro chodce.  
USNESENÍ Č. 64: 
Výbor bere na vědomí informaci o stavu pochozí části komunikace v ul. K Hájům v úseku ul. Za 
Mototechnou – Klecanova.       pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 65: 
Výbor doporučuje informaci postoupit vedoucí OMBAI ke sjednání nápravy. pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 

6. Různé 
Předseda výboru pan Zobal členy výboru informoval  o jednání, které se bude týkat autobusové linky č. 
137. Bližší informace budou na výboru sděleny po samotném jednání. 
USNESENÍ Č. 66: 

Výbor bere informaci na vědomí.      pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
Předseda výboru pan Zobal  oznámil, že další zasedání výboru se uskuteční v úterý 15. 10. 2019 v 8:30 
hodin. 
USNESENÍ Č. 67: 

Výbor bere informaci na vědomí.      pro 4, proti:0, zdržel se:0 

 

Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 16. 9. 2019 
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


