
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1032 

ze dne  21.7.2009 

k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a k úkolům odborů 
Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního 

města Prahy v samostatné působnosti 
 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  s účinností od 1. 8. 2009 zrušení oddělení komunální hygieny a delimitaci jeho 

činností do oddělení energetických systémů v odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy 

2.  s účinností od 1.8.2009 změnu názvu oddělení energetických systémů na oddělení 
energetiky a komunálních odpadů v odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy 

3.  změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, schváleného jako 
příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0252 ze dne 1. 3. 2005, ve 
znění pozdějších změn, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 



I I .   u k l á d á  
1.  řediteli MHMP 

1.  realizovat změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu 
I. tohoto usnesení 

Termín: 1.8.2009 

2.  provést pracovněprávní úkony vyplývající z bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 1.8.2009 

 

 
 

MUDr. Pavel Bém 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

JUDr. Rudolf Blažek 
náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  ředitel MHMP, ředitel OOP MHMP  
Tisk: 9066  
Provede: ředitel MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



 

Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy schválený jako příloha č. 1 k usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 0252 ze dne 1. března 2005 ve znění změn platných od 1. 7. 2005 a ve znění 
usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0934 ze dne 21. 6. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy 
č. 1001 ze dne 19.7. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1078 ze dne    19. 7.  2005, usnesení 
Rady hlavního města Prahy č. 1245 ze dne 3. 8. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1323            
ze dne 6. 9. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1838 ze dne 29. 11. 2005, usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 2025 ze dne 20. 12. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0338                 
ze dne    3. 3. 2006, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0403 ze dne 21. 3. 2006, usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 1686 ze dne 28. 11. 2006, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0012 ze dne 
9. 1. 2007, č. 0119    ze dne 30. 1. 2007,  usnesení Rady hlavního města Prahy  č. 0143 ze dne                     
6. 2. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0180 ze dne 13. 2. 2007, usnesení Rady hlavního 
města Prahy č. 576 ze dne 24. 4. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1128 ze dne                      
14. 8. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1158 ze dne 14. 8. 2007, usnesení Rady hlavního 
města Prahy č. 1532 ze dne 16. 10. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1612 ze dne                             
23. 10. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1877 ze dne 27. 11. 2007    usnesení Rady 
hlavního města Prahy  č. 89 ze dne 29. 1. 2008, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 752 ze dne            
10. 6. 2008,  usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1931 ze dne 16. 12. 2008, usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 216 ze dne   24. 2. 2009 a usnesení Rady hlavního města Prahy č. 299 ze dne 
10. 3. 2009, se mění takto:  

V Článku 3 odst. 2 části 3 se slova: 
 
„OOP - odbor ochrany prostředí     

• odd. ochrany ovzduší  
• odd. ochrany přírody a krajiny  
• odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství  
• odd. posuzování vlivů na životní prostředí  
• odd. právní  
• odd. státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče  
• odd. vodního hospodářství  
• odd. komunální hygieny  
• odd. energetických systémů  
• odd. městských organizací  
• odd. informací o životním prostředí  
• odd. investiční, provozní a ekonomické   
• odd. sekretariátu“ 

 
nahrazují slovy 
 
„OOP - odbor ochrany prostředí     
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Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1032 ze dne 21. 7. 2009
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