
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST 

 ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 13. 6. 2016 

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

Program jednání:  

1)Schválení programu 
2) Kontrola zápisu 
3) Doplnění informace o nákladech na zimní údržbu komunikací ve správě MČ Praha 13  
4)Informace o stanovisku Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní 
policie, o nastavení světelného signalizačního zařízení na křižovatce Jeremiášova x Archeologická x Na 
Hvížďalce  
5) Žádost TSK hl. m. Prahy o stanovisko k návrhu na zřízení hlídaného parkoviště v Píškově ulici (TSK o 
pronájem parkoviště na částech pozemků parc. č. 2131/409, 2272/25 a 2401/63, k. ú. Stodůlky, 
požádal p. Miroslav Mudra)  
6) Informace o záměru zřízení parkoviště P + R v části objektu polikliniky Lípa   
7) Informace o rozšíření pakovacích stání v Klausově ulici 
8) Různé 
 
Obsah samotného zasedání: 
 
Předseda výboru p. Zobal, přivítal všechny členy výboru i přizvané hosty. 

 
 
 
 



1)Schválení programu 
 
USNESENÍ Č. 35: 
Program byl chválen všemi členy      pro5, proti:0, zdržel se:0 

 
 

2) Kontrola zápisu z VDB ze dne 16. 5. 2016 
 
USNESENÍ Č. 36: 
Kontrola zápisu včetně plnění usnesení bez připomínek, výbor bere informaci na vědomí  
          

pro 5, proti:0, zdržel se:0 

 

3) Doplnění informace o nákladech na zimní údržbu komunikací 2015/2016 svěřených do správy MČ 
Praha 13 
 
Vedoucí odboru dopravy předložil všem členům výboru písemné doplnění o nákladech na zimní 
údržbu, jak bylo požadováno na zasedání výboru ze dne 16. 5. 2016.  
 
USNESENÍ Č. 37: 

Výbor bere na vědomí informaci o nákladech na zimní údržbu komunikací ve správě MČ Praha 13  
 
         pro:5, proti:0, zdržel se:0 
 
 

4) Informace o stanovisku Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby 
dopravní policie, o nastavení světelného signalizačního zařízení na křižovatce Jeremiášova x 
Archeologická x Na Hvížďalce  
 
Vedoucí odboru dopravy předložil informace ohledně světelného signalizačního zařízení. Dopis se 
žádostí o podrobné informace byl odeslán na MHMP, odbor dopravních agend a dále byl podnět 
projednán se zástupci Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní 
policie. 
 
USNESENÍ Č. 38: 
Výbor bere na vědomí informaci Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní 
policie o nastavení světelného signalizačního zařízení na křižovatce Jeremiášova x Archeologická x Na 
Hvížďalce .         

pro:5, proti:0, zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 39: 

Výbor pověřuje vedoucího odboru dopravy k přípravě dopisu týkající se synchronizace světelného 
signalizačního zařízení v ulici Jeremiášova. 
         pro:5, proti:0, zdržel se:0 
 

5) Žádost TSK hl. m. Prahy o stanovisko k návrhu na zřízení hlídaného parkoviště v Píškově ulici (TSK 
o pronájem parkoviště na částech pozemků parc. č. 2131/409, 2272/25 a 2401/63, k. ú. Stodůlky, 
požádal p. Miroslav Mudra) 
 
USNESENÍ Č. 40: 
Výbor nesouhlasí s pronájmem části parkoviště v Píškově ulici d důvodu nedostatku volných 
parkovacích míst v oblasti.      pro:5, proti:0, zdržel se:0 

 



 
 
 
6) Informace o záměru zřízení parkoviště P + R v části objektu polikliniky Lípa   
 
Na pozvání předsedy výboru Bc. Martin Šmíd představil možnost čerpání z Evropských fondů.  
Aktuálně je vypsána výzva s alokací 300 milionů na celou Prahu, kdy jeden projekt může být v rozsahu 
až 130 milionů Kč.   
 
USNESENÍ Č. 41: 
Výbor bere na vědomí informaci o záměru zřízení parkoviště P+R pro:5, proti:0, zdržel se:0 

 
USNESENÍ Č. 42: 
Výbor doporučuje ZS Ing. Pavlu Jarošovi v součinnosti s  OMBAI prověřit vlastnictví pozemků a 
navrhnout další možné lokality, které naplňují podmínky dotace.  
 
         pro:5, proti:0, zdržel se:0 
 
7) Informace o rozšíření pakovacích stání v Klausově ulici 
 
Tajemník výboru p. Jíra výbor informoval o vydání souhlasného závazného stanoviska. 
 
USNESENÍ Č. 43: 
Výbor bere na vědomí informace o realizaci rozšíření parkovacích stání v ulici Klausova 

 
pro:5, proti:0, zdržel se:0 

8) Různé 

Předseda výboru předložil všem členům výboru návrh termínu zasedání výboru na 2. polovinu roku 
2016.  

USNESENÍ Č. 44: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5, proti:0, zdržel se:0 

 

  

 

 

Zapsala Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 13. 6. 2016 

              Předseda výboru – Ing. Josef Zobal 

 


