
 

 
 

 
 
 
 

USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 24. 9. 2018 
Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Aleš Mareček  
Členové: Zbyněk Pastrňák, Pavel Vondrovic-OMLUVEN, Ludmila Tichá,  

Milan Vávra- OMLUVEN, Petr Praus  
Tajemník:   Vladimír Dragan – ved. DOP 
Asistentka:   Hana Zelenková  
Hosté:   Pavel Jaroš – místostarosta - nepřítomen 

Hynek Svoboda- ředitel MP   

Program jednání: 

1. Zahájení výboru a schválení programu 
2. Kontrola zápisu z jednání dne 11. 6. 2018 
3. Informace o napojení nového OC na ul. Bucharova 
4. Informace o pokračování řešení situace s parkovištěm na střeše objektu v ul. 

Brdičkova 
5. Informace o vybraných pokutách v oranžových zónách (radnice, polik. Lípa) 
6. Informace o řešení silniční a pěší dopravy v ul. K Hájům  
7. Různé  

 
Obsah samotného zasedání: 
Předseda výboru p. Zobal, přivítal členy výboru i přizvané hosty. 
 
1-Schválení programu 
USNESENÍ Č.46: 
Výbor souhlasí s navrženým programem. 
         pro 4, proti:0, zdržel se:0 

2- Kontrola zápisu z jednání dne 11. 6. 2018 
USNESENÍ Č.47: 
Zápis byl schválen všemi členy       pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
 



3- Informace o napojení nového OC na ul. Bucharova 
Jedná se o doplnění informací k tomuto bodu, dle požadavku člena výboru z červnového zasedání 
výboru. Jedná se o stavbu nového obchodního centra, kde bude umístěna provozovna společnosti Lidl 
a další obchody. Otevření je plánované na 6. 12. 2018. Člen výboru pan Pastrňák a členka výboru paní 
Tichá vznesli námitku, jak je možné že se tato věc neřešila v době doručení žádosti o stanovisko na 
výboru dopravy. Dále dle jejich názoru chybí jakékoliv informace o povolení stavby a na návrh řešení 
dopravy měly být vzneseny jasné námitky a zásadní sesouhlasené stanovisko. Dále pan Pastrňák 
vznesl upozornění a námitku, jak je řešeno ochranné pásmo u této stavby a budoucím provozem u 
stávající benzínové pumpy. 
USNESENÍ Č.48: 
Výbor bere na vědomí předložené informace      pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 

4. Informace o pokračování řešení situace s parkovištěm na střeše objektu v ul. Brdičkova 
Výbor byl informován o aktuální situaci. Městský soud v Českých Budějovicích obdržel odvolání 
provozovatele parkoviště oproti vydanému rozsudku. Aktuálně se čeká na rozhodnutí soudu týkající se 
odvolání. Člen výboru pan Pastrňák vznesl dotaz, zda proběhla šetření, zda provozovatel parkoviště 
provozuje na základě řádného a platného oprávnění a zda v době řízení soudu je zákonné tuto činnost 
nadále provozovat. Pan Pastrňák požaduje prošetření povolení a informace předat písemně na příštím 
zasedání výboru.  

USNESENÍ Č.49: 
Výbor bere na vědomí předložené informace       pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č.50: 
Výbor ukládá vedoucímu odboru dopravy, v součinnosti s právním oddělením a živnostenským 
odborem prošetření platnosti oprávnění a zákonné oprávnění provozování v průběhu soudního řízení. 

pro 4, proti:0, zdržel se:0 

5. Informace o vybraných pokutách v oranžových zónách (radnice, polik. Lípa) 
Členové výboru byli informování o stavu pokut z nově zavedených parkovacích automatů před radnicí 
MČ P13 a Poliklinikou Lípa.  
USNESENÍ Č.51: 
Výbor bere na vědomí předložené informace       pro 4, proti:0, zdržel se:0 

 
6. Informace o řešení silniční a pěší dopravy v ul. K Hájům  
Výboru byla předložena aktuální situace řešení silniční a pěší dopravy v ul. K Hájům. Cílem opatření je 
zabezpečit bezpečnost chodců, zejména dětí. Aktuálně je vznešen požadavek a urgence na OMBAI,aby 
došlo k zarovnání a úpravě zeminy. 
USNESENÍ Č.52: 
Výbor bere na vědomí předložené informace       pro 4, proti:0, zdržel se:0 

 
7. Různé  
Výboru byl předložen dopis několika občanů z okolí ulice K Opatřilce, adresovaný p. Prausovi, kteří 
poukazují na zvýšený provoz v této ulici a požadují instalaci dopravního opatření ke zvýšení 
bezpečnosti chodců a dětí. 
USNESENÍ Č.53: 
Výbor bere na vědomí předložené informace       pro 4, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č.54: 
Výbor ukládá vedoucímu odboru dopravy navrhnout možné varianty řešení a na dalším zasedání 
výboru o možnostech informovat.     pro 4, proti:0, zdržel se:0 
 
Zápis vypracovala Hana Zelenková, asistentka výborů ZMČ dne 24. 9. 2018 
 
Podpis předsedy výboru: Ing. Josef Zobal  


