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R-24138 1 10.1.2017 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Jiřině 
Bohdalové 

R-24186 2 10.1.2017 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy Jiřímu a Ottovi 
Bubeníčkovým 

R-24204 3 10.1.2017 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

R-24095 4 10.1.2017 k návrhu na omezování provozní doby pohostinských zařízení 

R-24027 5 10.1.2017 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl.m. Prahy, 
kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo 
provozovnu, ve znění pozdějších předpisů 

R-24292 6 10.1.2017 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku "Poskytování služeb pro zajištění rozvoje FLUXPAM 5" 

R-23967 7 10.1.2017 k nepořízení regulačního plánu Opatov - Na Jelenách 

R-23927 8 10.1.2017 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na základě 
výsledku výběrového řízení 

R-24406 9 10.1.2017 k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod 
názvem "Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení na území hl. m. 
Prahy od 1. 1. 2017" formou jednacího řízení bez uveřejnění 

R-23831 10 10.1.2017 k veřejné zakázce "Technická podpora softwarových virtualizačních 
produktů pro Městskou policii hl. m. Prahy" 

R-24005 11 10.1.2017 k návrhu výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a 
Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze na období od 1.1.2017 do 
31.8.2017 

R-24289 12 10.1.2017 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov se zvláštním režimem Terezín 

R-24184 13 10.1.2017 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 

R-23416 14 10.1.2017 k přidělení parkovacích oprávnění do zón placeného stání obsluhovaných 
elektronickým kontrolním systémem pro zásahová vozidla složek 
integrovaného záchranného systému operujících na území hlavního města 
Prahy 

R-24492 15 10.1.2017 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-24474 16 10.1.2017 k organizačním záležitostem Rady HMP 

R-23942 17 10.1.2017 k revokaci usnesení Rady HMP č. 479 ze dne 8.3.2016 k návrhu Koncepce 
rozvoje a zajištění provozu Městského kamerového systému hl.m. Prahy 
na období 10 let 

R-24229 18 10.1.2017 k průběhu a využití projektu pomoci prodejcům časopisu Nový prostor 

R-23841 19 10.1.2017 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy za účelem "přístavby ke stávající hale a změny jejího užívání z 
opravny kamionů na prodejnu čtyřkolek se skladem a zázemím v areálu 
společnosti KAMIONSERVIS Praha a.s., Praha - Běchovice“, na 
pozemcích parc. č. 1327/7 a 1327/171, k.ú. Běchovice 

R-23940 20 10.1.2017 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro záměr "Oplocení pozemku parc. č. 1779/2 v k.ú. Dubeč“, 
Praha - Dubeč 
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R-24022 21 10.1.2017 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy za účelem "Prodloužení doby užívání dočasné stavby ČSPH 
MOL Praha - Holešovice při ulici Vrbenského“, na pozemcích parc. č. 
198/1, 198/6, 199/1, 2279/2 a 2480 v k.ú. Holešovice, Praha 7 

R-24030 22 10.1.2017 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy za účelem výstavby bytového domu na pozemcích parc. č. 
574/1 a 574/2 v k.ú. Smíchov, ulice Na Plzeňce, Praha 5 

R-24239 23 10.1.2017 k rekonstrukci náměstí Jana Palacha - převod kompetencí 

R-22982 24 10.1.2017 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 3 (pozemky v k.ú. 
Žižkov) 

R-23736 25 10.1.2017 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 5 (pozemky v 
k.ú. Smíchov) a k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Palata - Domov pro zrakově postižené 

R-23353 26 10.1.2017 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 4244/6, k.ú. Horní 
Počernice a na zřízení služebnosti k části pozemku parc. č. 4244/6, k.ú. 
Horní Počernice 

R-24088 27 10.1.2017 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

R-24059 28 10.1.2017 k revokaci usnesení Rady HMP č.1791 ze dne 19.7.2016 k uzavření 
dodatku č. 2 ke Smlouvě o právu stavby č. INO/22/02/000003/2014 v rámci 
stavby č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově 

R-23879 29 10.1.2017 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků ve vlastnictví 
HMP, svěřených do správy OCP MHMP 

R-24191 30 10.1.2017 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium 
Christiana Dopplera 

R-24274 31 10.1.2017 k návrhu na výjimku z Pravidel pro zajišťování externích právních služeb 
pro potřeby hl.m. Prahy 

R-23227 32 10.1.2017 k uzavření Dodatku č. 3. ke smlouvě DIL/21/03/006317/2014 na dodatečné 
stavební práce pro "Společný objekt Chodovec II" 

R-24201 33 10.1.2017 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 30.11.2016 do 6.12.2016 

R-24252 34 10.1.2017 k návrhu na úpravu vstupného a použití finančních prostředků získaných 
ze zvýhodněného vstupného do Zoologické zahrady hl.m. Prahy 

 


