
           N Á V R H    P O Ř A D U   J E D N Á N Í 
 

20.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 16.9.2004 

___________________________________________________ 

 
(odsouhlaseno Radou HMP dne 7.9.2004) 

 
 
1.  Personální otázky   
2. 197 Zpráva o plnění rozpočtu hl.m. Prahy za I. pololetí 2004 primátor hl.m. Prahy  
3. 080 Návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy o přijatý úvěr ze 

SFRB 
primátor hl.m. Prahy  

4. 130 Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v rámci kapitoly 09 
v návaznosti na schválené organizační změny 

primátor hl.m. Prahy  

5. 240 Návrh na změnu charakteru a  účelu investičních dotací 
poskytnutých v roce 2004 MČ Praha 14 a MČ  Praha - Čakovice 

primátor hl.m. Prahy  

6. 178 Návrh na schválení vyhlášení 1. Výzvy k předkládání projektů 
v JPD 2 a zveřejnění 1. Výzvy k předkládání projektů v JPD 2 
v regionálním tisku 

primátor hl.m. Prahy  

7/1. 229 Návrh na financování protidrogové prevence „Proti drogám 2004 – 
Zdravé město Praha“ – II. kolo – Organizace 

primátor hl.m. Prahy  

7/2. 228 Návrh na financování projektů protidrogové prevence „Proti 
drogám 2004 – Zdravé město Praha“ – II. kolo – Program I. – školy 
a školská zařízení 

primátor hl.m. Prahy  

8. 159 Návrh odměn neuvolněných členů ZHMP primátor hl.m. Prahy  
9. 198 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek  
10. 204 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a některé související právní 
předpisy (agenda nalezených věcí) 

nám. Blažek  

11. 203 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
pozdějších předpisů 

nám. Blažek  

12. 238 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ na provoz 
Sborů dobrovolných hasičů 

nám. Blažek  

13. 194 Návrh změn 04 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy nám. Bürgermeister  
14. 083 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružení mezi hl.m. Prahou a 

Metrostav Invest, a.s. na stavbu „Technické infrastruktury pro 346 
b.j. Mazanka“ 

nám. Bürgermeister  

15/1. 073 Návrh na úplatný převod objektu č.p. 1632, ul. Zdoňovská, Praha 9, 
k.ú. Horní Počernice 

nám. Bürgermeister  

15/2. 882 Návrh na úplatný převod objektu č.p. 1021, ul. Opletalova, Praha 1 
včetně pozemku parc.č. 82/2 v k.ú. Nové Město 

nám. Bürgermeister  

15/3. 143 Návrh na úplatný převod domu č.p. 472 ul. K Jalovce, Praha 9, k.ú. 
Běchovice 

mám. Bürgermeister  

15/4. 144 Návrh na úplatný převod domu č.p. 473 ul. K Jalovce, Praha 9, k.ú. 
Běchovice 

mám. Bürgermeister  

15/5. 878 Návrh na úplatný převod domů č.p. 2142 a č.p.2143 včetně 
pozemků parc.č. 2105/16,17 a 18 v k.ú. Chodov 

nám. Bürgermeister  

15/6. 871 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 390 v k.ú. Újezd nad 
Lesy do vlastnictví hl.m. Prahy za celkovou cenu 163.590,- Kč 

nám. Bürgermeister  

16/1. 165 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 321 v k.ú. Miškovice a 
parc.č. 507 v k.ú. Čakovice do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  



16/2. 147 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1230/8 v k.ú. Čakovice do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

17. 088 Návrh na schválení bezúplatného nabytí pozemků a úplatného 
převodu spoluvlastnického podílu na stavbě č. 177 „TI pro 120 b.j. 
Praha 5-Cibulka“ do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Bürgermeister  

18. 138 Návrh na darování kanalizační šachty realizované v rámci stavby 
JM II-7/1, patrové parkoviště do majetku a správy Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze 

nám. Bürgermeister  

19. 216 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 15 (pozemek parc.č. 
1818/170 v k.ú. Hostivař) a MČ Praha – Zličín (dům č.p. 405 
s pozemky v k.ú. Zličín) 

nám. Bürgermeister  

20. 185 Návrh na přidělení finančních prostředků pro oblast sportu a 
tělovýchovy 

nám. Hulinský  

21. 169 Návrh na přidělení státní účelové dotace na realizaci programu 
„Prevence kriminality na místní úrovni“ 

nám. Hulinský  

22. 168 Návrh na úpravu rozpočtu roku 2004 kapitoly 06 - kultura radní Němec  
23. 142 Návrh na navýšení objemu rozpočtu příjmů a výdajů vlastního hl.m. 

Prahy v kap. 02 na rok 2004 o převod účelové dotace ze SFŽP ČR 
z roku 2003 

radní Gregar  

24. 126 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 16 na 
vybudování sběrného dvora Radotín 

radní Gregar  

25. 193 Návrh na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 02 na městské části Královice, Praha 14,17 a 20 

radní Gregar  

26. 146 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1165/2 v k.ú. Nebušice a 
parc.č. 4350/2 v k.ú. Dejvice z vlastnictví p.Jiřího Kocourka do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Gregar  

27. 200 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace na vybavení 
sběrného dvora Chvalkovická 

radní Gregar  

28. 196 Návrh na posílení finančních prostředků pro MČ hl.m. Prahy na 
údržbu zeleně - obnovu dětských hřišť 

radní Gregar  

29. 150 Návrh na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a k poskytnutí 
dotací MČ hl.m. Prahy v roce 2004 o neinvestiční dotaci ze státního 
rozpočtu z MŠMT ČR 

radní Slezák  

30. 171 Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v působnosti OMT MHMP 

radní Slezák  

31. 166 Návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2004 o 
účelovou investiční a neinvestiční dotaci ze SFDI na financování 
oprav a modernizace průjezdových úseků silnic a dálnic pro TSK 
hl.m. Prahy 

radní Šteiner  

32. 935 Návrh na úplatné i bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví hl.m. 
Prahy za účelem realizace stavby č. 4663 MÚK PPO – Liberecká  

radní Šteiner  

33/1. 167 Návrh výkupu pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy za účelem 
majetkoprávního vypořádání stavby č. 901 802 – MÚK sil. ¼ 
Strakonická v prostoru Malé Chuchle 

radní Šteiner  

33/2. 160 Návrh výkupu pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy za účelem 
majetkoprávního vypořádání stavby Rekonstrukce mostu přes 
Berounku vč. rozštěpu 

radní Šteiner  

34. 934 Návrh revokace usnesení ZHMP č. 34/31 ze dne 25.10.2001 ve 
smyslu zrušení  části přílohy č. 1 revokovaného usnesení 

radní Šteiner  

35. 162 Návrh na privatizaci zdravotnických zařízení formou bezúplatného 
převodu na hl.m. Prahu 

radní Halová  

36/1. 081 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 z kap. 
05 

radní Halová  

36/2. 152 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha – 
Kunratice z kap. 05 

radní Halová  

 



37. 111 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1899/5-díl „a“ k.ú. Horní 
Maxov pro realizaci stavby č. 0214 ÚSP Horní Maxov 

radní Halová  

38. 032 Návrh na bezúplatný převod zrekonstruovaného kanalizačního řadu, 
sloužícího ÚSP Zvíkovec, do majetku a správy obce Zvíkovec 

radní Halová  

39/1. 119 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1129/2 v k.ú. Braník 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví bytového družstva V malých 
domech, Praha 4 

radní Klega  

39/2. 151 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 3826 v k.ú. Libeň 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví AMBIA CZ, a.s. 

radní Klega  

39/3. 157 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2596/146 v k.ú. Kobylisy 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví MUDr.Evy Hladíkové 

radní Klega  

39/4. 182 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 3632 v k.ú. Smíchov 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví sester MUDr. Magdaleny a 
MUDr. Evy Horákových 

radní Klega  

39/5. 176 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č.2078/321 v k.ú. Záběhlice 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ladislava Smutného 

radní Klega  

39/6. 223 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 2104/10 
v k.ú. Kunratice z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví Ing.Miloše Capouška, Ing. Vladislava Řeháčka a 
Antonína Zápotockého 

radní Klega  

39/7. 149 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1218/2 a parc.č. 1812/3 
oba v k.ú. Hostivař z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM PhDr. Marie a 
Ing. Jiřího Koubových 

radní Klega  

39/8. 208 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 504/8 a 508 k.ú. 
Hostivař z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Linke, 
spol. s r.o. 

radní Klega  

39/9. 156 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2131/103 a 104 v k.ú. 
Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prhy do vlastnictví Bytového družstva 
Blaník 

radní Klega  

39/10. 079 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 1977/1 v k.ú. 
Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing.Jana 
Zikmunda 

radní Klega  

39/11. 135 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 206/5 v k.ú. Michle 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví MUDr.Věry Svobodové 

radní Klega  

39/12. 187 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1284 v k.ú. 
Strašnice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví SPEI SERVIS, 
spol. s.r.o. 

radní Klega  

39/13. 173 Návrh  úplatného  převodu části pozemku parc.č. 3042/1 v k.ú. 
Nusle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti PIKAZ, 
s.r.o. 

radní Klega  

39/14. 207 Návrh úplatného převodu části pozemku parc.č. 94/1 k.ú. Hrdlořezy 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Václava Bláhovce 

radní Klega  

39/15. 175 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 428/1 
v k.ú. Libuš z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Vlastimila 
Rydvala 

radní Klega  

39/16. 222 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 
615/21 v k.ú. Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti CENTRAL GROUP, a.s. 

radní Klega  

39/17. 211 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemku 
parc.č. 2198/2 v k.ú. Střešovice, za účelem výstavby dvougaráže, 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Lenky Hellerové a Petra 
Kocourka 

radní Klega  

39/18. 202 Návrh na schválení úplatného převodu částí pozemků parc.č. 
1133/1 a parc.č. 1135 v k.ú. Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti PRAGIS, a.s. 

radní Klega  

39/19. 237 Návrh na úplatný převod částí pozemků 214/1 a 214/2 v k.ú. Malá 
Chuchle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. Podzimek a 
synové s.r.o.  

radní Klega  

 



40/1. 943 Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 574/18 k.ú. Dolní 
Měcholupy pro stavbu č. 9620-kanalizační sběr G, vč. G6 

radní Klega  

40/2. 090 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1517/22, 1528/2 a 1528/4 
v k.ú. Radotín do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 
3082-TV Radotín, etapa 0004- Na Rymáni 

radní Klega  

40/3. 170 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2182/32 v k.ú. 
Žižkov z vlastnictví společnosti Wienlnvest s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Klega  

40/4. 190 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2816/2 v k.ú. 
Krč z vlastnictví Ing.Vladimíra a Marie Svojšových do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Klega  

40/5. 219 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1294/25 k.ú. 
Strašnice, včetně komunikace na něm vybudované, z vlastnictví 
IPB Real, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy a revokaci usnesení ZHMP 
č. 30/21 z 31.5.2001, kterou se doplní pozemky parc.č. 1292/117 a 
parc.č. 4528/4 k.ú. Strašnice 

radní Klega  

40/6. 214 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2139/2 v k.ú. 
Ruzyně z vlastnictví Jitky Remkové 

radní Klega  

40/7. 188 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1798/26 v k.ú. 
Slivenec ve vlastnictví Václava Černého 

radní Klega  

40/8. 141 Návrh na úplatné nabytí nemovitosti – pozemku vč. trvalého 
porostu parc.č. 972/11 k.ú. Písnice pro realizaci stavby č. 0132 TV 
Točná, etapa 0001-IS Cholupice 

radní Klega  

40/9. 189 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Čimice (J.Fencl, 
J.Hájková, A.Kaštánková, J.Schutz, M.Schutzová, J.Šubrt, 
P.Šubrtová) 

radní Klega  

40/10. 220 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví dvou světelných signalizačních 
zařízení na křižovatce ulic Ryšavého – Tomičkova a na křižovatce 
ulic Ryšavého – rampa 5. května v k.ú. Chodov z vlastnictví 
společnosti GLOBAL DEVELOPMENT, s.r.o. do vlastnictví hl.m. 
Prahy za smluvní cenu ve výši 50.000,- Kč a uzavření darovací 
smlouvy na finanční dar od  GLOBAL DEVELOPMENT, s.r.o.  
hl.m. Praze ve stejné výši 

radní Klega  

40/11. 221 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví vodovodního řadu DN 150 a 
200 v k.ú. Hlubočepy, kanalizačního řádu DN 200 a 300 k.ú. 
Hlubočepy, část komunikace Voskovcova a Wassermannova v k.ú. 
Hlubočepy, veřejného osvětlení podél komunikací Voskovcova a 
Wassermannova v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví FINEP Barrandov, 
k.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

41/1. 131 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví budovy s kotelnou, stavby 
skladu, inženýrských sítí areálu školského zařízení na pozemcích 
v k.ú. Vokovice a v k.ú. Podolí, z vlastnictví ČR–Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových ČR do vlastnictví hl.m. 
Prahy a pozemku-zahrady v k.ú. Štěrboholy z vlastnictví ČR-
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Klega  

41/2. 066 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
spoluvlastníků Ing.J.Šlehofera, J.Šlehofera, A.Šlehoferové a 
A.Pubrdlové 

radní Klega  

41/3. 212 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
Ing.P.Švehly a Portland Trust Developments IV., s.r.o., od GOLD 
SFINX, s.r.o. a Uniga – cz a.s. a od J.Plesnivého a J. Kubeše 

radní Klega  

41/4. 034 Návrh na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od 
MULTIPROJEKT-BB C-Building BETA, a.s., od Ing.Jaroslava 
Šuberta, od P.H.A., a.s. a od Ing.Tomáše Hlouška 

radní Klega  

42. 210 Návrh na vyjmutí pozemků z předmětu nájmu dle nájemní smlouvy 
ze dne 10.8.1993 uzavřené mezi hl.m. Prahou a společností OVUS 
spol. s r.o. a k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 1293/79 
a 1293/227 v k.ú. Řepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti OVUS, a.s. 

radní Klega  



 
 
43. 077 Návrh na prodej pozemků z majetku HMP do vlastnictví majitelů 

staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby 
 
1. část 
Tisk 4988 - příloha č. 1 
- prodej pozemků parc.č. 322/15, 322/14, 298/34,298/135 až  
  298/142 a 322/20 až 322/29 v k.ú. Motol 
Tisk 5889 - příloha č. 2 
- prodej pozemků parc.č. 1521/3 až 1521/13 v k.ú. Podolí 
Tisk 5996 - příloha č. 3 
- prodej pozemků parc.č. 2780/65 a 2780/66 v k.ú. Stodůlky 
Tisk 6511 - příloha č. 4 
- prodej pozemků parc.č. 269/10, 269/11 a 269/12 v k.ú. Krč 
Tisk 6612 - příloha č. 5 
- prodej pozemků parc.č. 265/206 až 265/210 a 265/509 v k.ú.   
  Újezd 
Tisk 6732 - příloha č. 6 
- prodej pozemků parc.č. 958/24 až 958/27 v k.ú. Kobylisy 
Tisk 6733 - příloha č. 7 
- prodej pozemků parc.č. 958/5 až 958/8 v k.ú. Kobylisy 
Tisk 6768 - příloha č. 8 
- prodej pozemků parc.č. 1650/11 až 1650/13, 1650/18, 1650/19,  
  1650/56 a 1651/35 v k.ú. Modřany 
Tisk 6778 - příloha č. 9 
- prodej pozemků parc.č. 1590/2, 1590/4, 1590/5, 1590/6, 1590/7 a  
  1590/10 v k.ú. Strašnice 
Tisk 6809 - příloha č.10 
- prodej pozemků parc.č. 1293/520 až 1293/522 v k.ú. Řepy 
Tisk 6905 - příloha č.11 
- prodej pozemků parc.č. 2078/348, 2078/349 a 2078/442 v k.ú.  
  Záběhlice 
Tisk 6906 - příloha č.12 
- prodej pozemků parc.č. 806/570 a 806/571 v k.ú. Malešice 
Tisk 6924 - příloha č.13 
- prodej pozemků parc.č. 1040/124 v k.ú. Hlubočepy 
Tisk 6934 - příloha č.14 
- prodej pozemků parc.č. 942/105 v k.ú. Hlubočepy 
Tisk 6935 - příloha č.15 
- prodej pozemků parc.č. 3336/44, 3336/45 a 3336/46 v k.ú.  
  Chodov 
Tisk 6991 - příloha č.16 
- prodej pozemků parc.č.2867 až 2870 v k.ú. Stodůlky 
Tisk 7001 - příloha č.17 
- prodej pozemků parc.č. 327/3 a 327/1 v k.ú. Krč 
Tisk 7049 - příloha č.18 
- prodej pozemků parc.č.1570 a 1573 v k.ú. Vršovice 
Tisk 7050 - příloha č.19 
- prodej pozemků parc.č. 1571 v k.ú. Vršovice 
Tisk 7051 - příloha č.20 
- prodej pozemků parc.č. 1161/5, 1161/6 a 1161/27 až 29 v k.ú.  
  Háje 
Tisk 7067 - příloha č.21 
- prodej pozemků parc.č. 1040/19 a 1040/21 v k.ú. Hlubočepy 
Tisk 7068 - příloha č.22 
- prodej pozemků parc.č. 2513/246 a 2513/247 v k.ú. Dejvice 
Tisk 7117 - příloha č.23 
- prodej pozemků parc.č. 3992/1, 3992/2 a 4831/2 v k.ú. Smíchov 
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Tisk 7120 - příloha č.24 
- prodej pozemků parc.č. 2342/136 až 2342/140 v k.ú. Stodůlky 
Tisk 7121 - příloha č.25 
- prodej pozemků parc.č. 2342/168 až 2342/173 v k.ú. Stodůlky 
Tisk 7133 - příloha č.26 
- prodej pozemků parc.č. 1515/3 a 1515/4 v k.ú. Podolí 
Tisk 7135 - příloha č.27 
- prodej pozemků parc.č. 2108/2 a 2108/3 v k.ú. Krč 
Tisk 7183 - příloha č.28 
- prodej pozemků parc.č. 1967/5 až 1967/16, 1967/18 až 1967/19,  
  1967/27 až 55, 1967/65 až 73 a 1967/76 v k.ú. Kbely 
Tisk 7198 - příloha č.29 
- prodej pozemků parc.č. 3139/5 až 3139/8 v k.ú. Krč 
Tisk 7244 - příloha č.30 
- prodej pozemků parc.č. 1834/2, 1834/3 a 1834/1 v k.ú. Braník 
Tisk 7261 - příloha č.31 
- prodej pozemků parc.č. 1818/51 až 1818/56 v k.ú. Hostivař 
Tisk 7279 - příloha č.32 
- prodej pozemků parc.č. 583/9 až 583/15, 583/33 až 583/46 v k.ú.          
  Libeň 
Tisk 7289 - příloha č.33 
- prodej pozemků parc.č. 311/19, 311/31 a 311/35 v k.ú.Radlice 
Tisk 7311 - příloha č.34 
- prodej pozemků parc.č. 1020/29 v k.ú.Hlubočepy 
 
2. část 
Tisk 7073 - příloha č. 1 
- prodej pozemků parc.č. 942/137 v k.ú.Hlubočepy 
Tisk 7262 - příloha č. 2 
- prodej pozemků parc.č 448/1, 448/3, 448/5, 448/6 a 448/8 v   
  k.ú.Vokovice 
Tisk 7263 - příloha č. 3 
- prodej pozemků parc.č. 306/1 v k.ú. Braník 
Tisk 7319 - příloha č. 4 
- prodej pozemků parc.č. 1040/117 v k.ú. Hlubočepy 
 Tisk 7225 - příloha č. 5  
- prodej pozemků parc.č. 1022 v k.ú. Holešovice 
Tisk 7212 - příloha č. 6 
- prodej pozemků parc.č. 918/7 v k.ú. Braník 
 
3. část 
Tisk 6787 - příloha č. 1 
- prodej pozemků parc.č. 33/1 a 33/2 v k.ú. Braník 

44. 217 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy  
MČ Praha   4 -  pozemky v k.ú. Nusle - lokalita okolí ZŠ Sdružení                     
MČ Praha   5 - pozemky v k.ú. Smíchov – přístupní cesty a  
                         předzahrádky k bytovým domům ul. K vodojemu 
MČ Praha 10 - pozemky v k.ú. Vršovice – spojovací komunikace a 
                         zeleň mezi ul. Kodaňská-Krymská-Moskevská 
MČ Praha 10 - pozemky v k.ú. Záběhlice – zeleň v zástavbě 
MČ Praha 10 - pozemky v k.ú. Michle – neudržovaná zeleň 
MČ Praha 10 - pozemky v k.ú. Vršovice – lokalita Bohdalec  
MČ Praha 13 - pozemky v k.ú. Stodůlky – parkoviště a zeleň 
MČ Praha 15 - pozemky v k.ú. Hostivař a Horní Měcholupy – zeleň  
                        v zástavbě 
MČ Praha 18 - pozemky v k.ú. Letňany – školní pozemky 
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MČ Praha Kunratice - pozemky v k.ú. Kunratice – komunikace ve  
                                    správě MČ                                                     
MČ Praha – Újezd (pozemky v k.ú. Újezd u Průhonic) 

45. 218 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy MČ Praha 22 
(veřejné osvětlení v k.ú. Uhříněves)                                   

radní Klega  

46. ÚST Návrh  personální změny ve výboru ZHMP předsedové výborů  
47.   Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K   I N F O R M A C I 
 

1. 236 Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy radní Šteiner  

2. 153 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 
prostředcích HMP k 30.6. a 31.7.2004 

Ing. Paroubek  

3. 227 Informace o uložených volných finančních rozpočtových 
prostředcích HMP k 31.8.2004 

primátor hl.m. Prahy  

4. 158 Informace o činnosti Rady HMP za I. pololetí 2004 primátor hl.m. Prahy  

5. 213 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

6. 161 Informace o vyúčtování provozu Zóny placeného stání v MČ 
Praha 1 za rok 2003 a hospodářský výnos pro hl.m. Prahu 

radní Šteiner  

7. 164 Informace o činnosti finančního výboru ZHMP za I. pololetí 2004 předseda finančního 
výboru Štrof  

 

 
 


