
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 10. 10. 2016 

Přítomni:  
Předseda:   Josef Zobal  
Místopředseda:  Aleš Mareček 
Členové:  Ludmila Tichá, Zbyněk Pastrňák, Pavel Vondrovic, Milan Vávra 
Tajemník:   Miroslav Jíra  - omluven 
Omluven:  Petr Praus 
Asistentka:   Hana Zelenková 
Hosté:   ZS Pavel Jaroš, Hynek Svoboda- ředitel MP P13, Vladimír Dragan – ved. DOP 
 

Program jednání:  

1. Zahájení výboru a schválení programu 
 

2. Kontrola zápisu z jednání dne 12. 9. 2016 
 

3. Žádost PhDr. V. Molnarové o vybudování přechodu pro chodce v ul. Jindrova u křižovatky s ul. 
Bavorskou 
 

4. Žádost R. Kaniy o zákaz stání v ul. Karla Kryla v zatáčce před Švejcarovým náměstím 
 

5. Informace o místním šetření na sídlišti Velká Ohrada dne 21. 9. 2016  
 

6. Informace o připomínkách k návrhu nařízení hl. m. Prahy č. 18/2010 Sb. 
 

7. Různé 
 
Obsah samotného zasedání: 
 
Předseda výboru p. Zobal, přivítal všechny členy výboru i přizvané hosty. 

 
 
 



1)Schválení programu 
 
USNESENÍ Č. 60: 
Program byl schválen všemi přítomnými členy    pro6, proti:0, zdržel se:0 
 

2) Kontrola zápisu z VDB ze dne 12. 9. 2016 
 
USNESENÍ Č. 61: 
Kontrola zápisu včetně plnění usnesení bez připomínek, výbor bere informaci na vědomí   

pro 6, proti:0, zdržel se:0 
 

3) Žádost PhDr. V. Molnarové o vybudování přechodu pro chodce v ul. Jindrova u křižovatky s ul. 
Bavorskou 
 
USNESENÍ Č. 62: 
Výbor nesouhlasí s  vybudováním přechodu pro chodce v ul. Jindrova x Bavorská. 

   
 pro 6, proti:0, zdržel se:.0 

USNESENÍ Č. 63: 
Výbor doporučuje odboru dopravy ÚMČ Praha 13, který je adresátem žádosti, aby informoval paní 
PhDr. Molnarovou, že vzhledem k nutnosti vybudovat dělící ostrůvek, a tím i finanční náročnosti 
celého projektu, nesouhlasí s jejím návrhem. 

pro 6, proti:0, zdržel se:.0 

 
4- Žádost R. Kaniy o zákaz stání v ul. Karla Kryla v zatáčce před Švejcarovým náměstím 
 
USNESENÍ Č. 64: 
Výbor nesouhlasí s vyznačením zákazu stání v ul. Karla Kryla.   pro 6, proti:0, zdržel se:.0 

 
USNESENÍ Č. 65: 
Výbor doporučuje odboru dopravy ÚMČ Praha 13, který je adresátem žádosti, aby informoval pana 
Kaniu, že nesouhlasí s vyznačením zákazu stání v ul. Karla Kryla, neboť podle vyjádření zástupce 
Policie ČR, KŘPHMP-OSDP, se už v současné době jedná vzhledem k šíři vozovky o přestupek. 
 

pro 6, proti:0, zdržel se:.0 

 
5- Informace o místním šetření na sídlišti Velká Ohrada dne 21. 9. 2016  
 
USNESENÍ Č. 66: 
Výbor bere na vědomí informace o možnosti rozšíření počtu parkovacích stání v oblasti sídliště Velká 
Ohrada.          

pro 6, proti:0, zdržel se:.0 

USNESENÍ Č. 67: 
 Výbor doporučuje odboru dopravy ÚMČ Praha 13 požádat Technickou správu komunikací hl. m. 
Prahy o prošetření možnosti vybudování nových parkovacích míst na sídlišti Velká Ohrada a zároveň 
sjednat schůzku mezi zástupci TSK a ZS Ing. Pavlem Jarošem a předsedou výboru Josefem Zobalem a 
osobně tuto problematiku projednat. 

pro 6, proti:0, zdržel se:.0 

USNESENÍ Č. 68: 
Výbor doporučuje starostovi Davidu Vodrážkovi zadat vypracování studie týkající se parkování na 
Praze 13, který by měla poskytnout informace jak neutěšenou situaci s parkovacími místy řešit.  
         pro 4, proti:1 zdržel se:1 



 
 
6-Informace o připomínkách k návrhu nařízení hl. m. Prahy č. 18/2010 Sb. 
 
USNESENÍ Č. 69: 
Výbor bere na vědomí informace o připomínkách k návrhu nařízení č. 18/2010 Sb., o vymezení úseků 
místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a 
náledí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

pro 6, proti:0, zdržel se:.0 
 

7-Různé 
 
ZS Ing. Pavel Jaroš požádal ředitele MP o důsledné pokutování a odtah vozidel, kteří nerespektují parkovací 
stání a platbu parkovného před poliklinikou Lípa a na parkovišti ÚMČ. Neustále se opakující přestupky 
stejných vozidel je nutné důsledně řešit. Ředitel MP přislíbil spolupráci jednotky zajišťující odtah.  

 
USNESENÍ Č. 70: 
Výbor bere informaci na vědomí     pro 6, proti:0, zdržel se:.0 

 

Zapsala Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 10. 10. 2016 

              Předseda výboru – Ing. Josef Zobal 


