
 

 
 

 
 
 

USNESENÍ - 6. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 17. 6. 2019 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Petr Praus - omluven 
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 
   JUDr. Legnavský – zástup za pana Hynka Svobodu-ředitele MP P13  

Program jednání: 

1. Zahájení výboru  
2. Schválení programu 
3. Stanovisko k navrženým změnám v projektové dokumentaci stavby Radlické radiály. 
4. Informace o Dopravně inženýrských podkladech k akci Polyfunkční dům Paprsek I.  
5. Různé 

 
1)Zahájení výboru  
Předseda výboru p. Zobal, přivítal členy výboru.  
USNESENÍ Č. 47: 
Výbor souhlasí se zástupem JUDr. Legnavským za pana Hynka Svobodu. 

pro 4, proti:0, zdržel se:0 

2-Schválení programu 
Předseda výboru Josef Zobal přednesl body programu ke schválení.  
USNESENÍ Č. 48: 
Výbor souhlasí s navrženým programem.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 

3) Stanovisko k navrženým změnám v projektové dokumentaci stavby Radlické radiály. 
Předseda výboru pan Zobal členy výboru informoval o proběhlém jednání pracovní skupiny ke stavbě Radlické 
radiály. Náměty se vztahují k oblasti Prahy 5. Materiál byl předložen všem členům výboru k vyjádření. 
USNESENÍ Č. 49: 
Výbor nemá žádné zásadní připomínky k předloženému materiálu. Se zapracováním možných změn souhlasí 
pouze u těch návrhů, které nepovedou ke zpoždění, zrušení nebo zastavení územního řízení a stavebního řízení. 
         pro 4, proti:0, zdržel se:0 



USNESENÍ Č. 50: 
Výbor doporučuje Davidu Zelenému, místostarostovi MČ Praha 13, odeslat vyjádření za MČ Praha 13 s tím, že 
MČ Praha 13 považuje stavbu za prioritní a souhlasí se zapracováním možných změn pouze u těch návrhů, které  
nepovedou ke zpoždění, zrušení nebo zastavení územního řízení a stavebního řízení. 

pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 

4. Informace o Dopravně inženýrských podkladech k akci Polyfunkční dům Paprsek I.  
Předseda výboru pan Zobal a zástupce odboru dopravy pan Jíra členy výboru informovali a doplnili informace 
k bodu z minulého jednání výboru vztahující se k výstavbě Polyfunkčních domů Paprsek a Paprsek 1. 
Místostarosta pan Zelený zmínil, že dodané materiály neodpovídají požadovanému a je nutné investora požádat 
o doplnění dopravní studie v terénu s ohledem na budoucí stav výstavby domu Paprsek 1 tak, aby nová studie 
zcela odlišila stávající již schválenou výstavbu Paprsku a separátně zhodnotila stav budoucí výstavby druhé 
budovy, včetně jednotlivých koeficientů stavby. 
JUDr. Legnavský uvedl, že z hlediska Městské policie je výstavba obou domů problematická a již nyní je přilehlá 
komunikace velmi přetížena. 
USNESENÍ Č. 51: 
Výbor doporučuje, aby odbor dopravy, jako dotčený orgán státní správy, ve stanovisku k  územnímu řízení ke 
stavbě Polyfunkčního domu Paprsek 1 (Investor PRAETOR s.r.o.) upozornil na koordinaci staveništní dopravy 
s Polyfunkčním domem Paprsek. 

pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 52: 
Výbor žádá o doplnění parkování po dobu stavby a separátní vyhodnocení kooficientů stavby. 

pro 4, proti:0, zdržel se:0  
USNESENÍ Č. 53: 
Výbor nesouhlasí s realizací výstavby Polyfunkčního domu Paprsek 1 do doby doplnění požadovaných podkladů, 
včetně separátního zhodnocení stavu budoucí výstavby druhé budovy, včetně jednotlivých koeficientů stavby. 

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

Pan Jíra členy výboru informoval o požadavku vybudování parkovacích míst v Holýšovské ulici pro 
účely Sportovní haly. Jedná se o 142 vozidel.  
USNESENÍ Č. 54: 

Výbor nesouhlasí s návrhem investora a požaduje: 
a) připojení stavby parkoviště na stávající parkoviště v Holýšovské ulici mimo stávající parkovací 

stání, do stávající dvoupruhové obousměrné komunikace, 
b) na základě usnesení Rady MČ Praha 13 č. UR 0174/2019 z 15. 4. 2019, umístit na nově 

budovaném parkovišti 17 parkovacích stání pro občany Prahy 13. 
pro 4, proti:0, zdržel se:0  

USNESENÍ Č. 55: 
Výbor doporučuje vedoucímu odboru dopravy informovat o rozhodnutí výboru investora stavby. 

pro 4, proti:0, zdržel se:0  
 
Předseda výboru pan Zobal  navrhl  termíny zasedání Výboru pro II. pololetí 2019. 
29. 7. 2019 – 11 hodin  
16. 9. 2019 – 8:30 hodin 
14. 10. 2019 – 8:30 hodin 
11. 11. 2019 – 8:30 hodin 
9. 12. 2019 – 8:30 hodin 
 
USNESENÍ Č. 56: 
Výbor bere informaci a vědomí.       pro 4, proti:0, zdržel se:0  
 
 
 

Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 17. 6. 2019 
 
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


