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

17.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 29.5.2008 

______________________________________________________________ 
                                        (odsouhlaseno Radou HMP dne 27.5.2008) 
 
 
 
1. 717 Návrh postupu ve věci  optimalizace finanční pozice hl.m.Prahy primátor hl.m. Prahy  
2. 790 Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí 

hlavního města Prahy na rok 2008 
primátor hl.m. Prahy  

3/1. 843 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci městským částem hlavního 
města Prahy - na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

primátor hl.m. Prahy  

3/2. 779 Návrh na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 02 - městská 
infrastruktura a návrh  na poskytnutí finančního daru Českému 
svazu ochránců přírody 

primátor hl.m. Prahy  

4. 885 Návrh obecně závazné vyhlášky o udržování čistoty na ulicích a 
jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) 

nám. Blažek  

5. 739 Návrh na schválení úplatného nabytí pozemků do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. 

nám. Blažek  

6. 738 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Ďáblice, 
Hloubětín a Košíře z vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v 
likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

nám. Blažek  

7/1. 803 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek  
7/2. 822 Problematika bezplatného užívání MHD poslanci, senátory, soudci 

Ústavního soudu  a poslanci Evropského parlamentu 
nám. Blažek  

8. 832 Návrh „Memoranda ve věci zajištění kvality vody ve vodárenském 
zdroji Želivka (Švihov)“ 

nám. Klega  

9/1. 782 Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 842 o výměře 615 m2 v 
kat. území Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
předkladatele nejvhodnějšího návrhu předloženého v rámci 
výběrového řízení T-REALITY s.r.o. 

nám. Klega  

9/2. 746 Návrh na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 
4137/305,4137/306,4137/308 a parc.č. 4137/41 o celkové výměře 
3284 m2 v kat. území Modřany z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví společnosti SRBA SERVIS s.r.o. 

nám. Klega  

9/3. 815 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 251/165, 251/167, 
251/217, 251/218, 251/219, 251/220 a 251/224 o celkové výměře 
1.627 m2 vše v k.ú. Chodov z vlastnictví HMP do vlastnictví 
společnosti Centrum Praha Jih-Chodov s.r.o. se sídlem  
Na Můstku 9, Praha 1 

nám. Klega  

9/4. 787 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2364/292 o výměře 1057 
m2, kat.území Kobylisy, z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
INTERSONIC ENTERTAINMENT, s.r.o. se sídlem Břeclav, nám. 
T.G.Masaryka 2957/13 

nám. Klega  

  



 
 
9/5. 816 Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1644/2, části pozemku 

parc.č. 4137/72, dle geometrického plánu č. 2435-99/2006 nově 
označených pozemků parc.č. 4137/330 a 4137/331, části pozemku 
parc.č. 4137/52, dle geometrického plánu č. 2435-99/2006 nově 
označeného pozemku parc.č. 4137/332 a části pozemku parc.č. 
4137/67, dle geometrického plánu č. 2435-99/2006 nově 
označeného pozemku parc.č. 4137/328 o celkové výměře 488 m2 
vše v k.ú. Modřany z vlastnictví HMP do vlastnictví společnosti 
InterCora, spol. s r.o. se sídlem Lochotínská 18, Plzeň 

nám. Klega  

9/6. 530 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 4889/5 o 
výměře 37 m2 v k.ú. Smíchov a části pozemku parc. č. 2460/6 v 
k.ú. Smíchov o výměře 245 m2 v k.ú. Smíchov, (celková výměra 
282 m2), z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM pana Ing. Josefa Smítka, 
CSc., a paní Ing. Evy Smítkové, CSc 

nám. Klega  

9/7. 732 Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 1285/72 v k. ú. Krč 
o výměře 134 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
MICRONIX, spol. s r. o. 

nám. Klega  

9/8. 675 Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 824 (ostatní 
plocha)  nově označeného jako parc. č. 824/1 o výměře 119 m2 v 
k.ú. Čimice z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví paní Hany 
Mitkovové, bytem Čimická 35, Praha 8 

nám. Klega  

9/9. 592 Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 26/1 o výměře 111 
m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastnictví fyzické 
osoby pana Denise Karbuse 

nám. Klega  

9/10. 656 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví částí pozemků č. 
parc. 3677/1 o výměře 28 m2 v k.ú. Břevnov, z vlastnictví 
hl.m.Prahy do vlastnictví Michala Zeithamla, bytem Dělostřelecká 
49/245, Praha 6 

nám. Klega  

9/11. 727 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemku č. 
parc. 2513/3 o výměře 26 m2 v k.ú. Dejvice z vlastnictví 
hl.m.Prahy do společného jmění manželů Ing. Václava Krákory a 
Evy Krákorové, bytem Matějská 2560/38, Praha 6 

nám. Klega  

9/12. 726 Návrh na schválení úplatného převodu vlastnictví části pozemku č. 
parc. 3698/8 o výměře 16 m2 v k.ú. Břevnov, z vlastnictví 
hl.m.Prahy do vlastnictví Zuzany Knightové, bytem Za Strahovem 
347/38, Praha 6 

nám. Klega  

9/13. 644 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 156/1 
v k.ú. Hrdlořezy o výměře 12 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví společnosti Divoké údolí s.r.o. 

nám. Klega  

9/14. 931 Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 2869/1 v k. ú. Krč 
o výměře 15 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Olejové a 
plynové hořáky s.r.o. 

nám. Klega  

10/1. 526 Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Černý Most a k.ú. Horní 
Počernice pro stavbu č. 1078 "Výstavba podjezdu Chlumecká", 
vedené v JPD 2 pod registračním číslem CZ 04.2..06/1.1.00.4/0204 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  

10/2. 485 Návrh na úplatné nabytí  části pozemku PK  parc. č.  1524, který je 
částí KN  parc.č. 1530/1, části pozemku PK parc.č. 1525 , který je 
částí KN parc.č. 1530/1 a část pozemku  PK parc.č. 1529 , které je 
částí KN parc.c. 2566/5 vše  v k.ú. Radotín z vlastnictví Josefa 
Bílka, bytem Bazovského 1119/3, 163 00, Praha -Řepy, Mgr. 
Miroslavy Horské, bytem Nad vodovodem 3065/34,  Ing. Jiřího 
Kubra, bytem Na Selském 1360, Praha, Suché Heleny bytem 
Frančíkova 580, 154 00 Praha-Slivenec a  Jany Zavadilové bytem 
Nad vodovodem 3065/34, 108 00 Praha-Strašnice, do vlastnictví 
hl.m. Prahy , pro účel realizace stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 
0005 - Radotín západ 

nám. Klega  



 
 
10/3. 242 Návrh na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 985/1 k.ú. Ruzyně o 

výměře 125 m2 z vlastnictví České republiky - s právem hospodařit 
s majetkem státu ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁNÍ do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0117 TV Zbuzanská 

nám. Klega  

10/4. 844 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví venkovního vyrovnávacího 
schodiště při komunikaci Zrzavého na pozemku parc. č. 1142/929, 
parkovacích odstavných stání při komunikaci Zrzavého na 
pozemcích parc. č. 1142/925 a parc. č. 1142/927, chodníku při 
komunikace Zrzavého na pozemku parc. č. 1142/919, prodloužení 
protihlukové clony při komunikaci Slánská včetně rozšíření 
chodníku na pozemích parc.č. 1142/698 a parc.č 1142/699, opěrné 
stěny podél komunikace Slánská na pozemcích parc. č. 1142/915 a 
parc. č. 1142/929 stavební úpravy na pozemku parc. č. 1142/922, v 
celkové ceně 8.405.000,- CZK, pozemků parc. č. 1142/922 o 
výměře 8 m2,  parc. č. 1142/919 o výměře 111 m2 a parc. č. 
1142/915 o výměře 76m2 v celkové ceně 244.480,- CZK, vše k.ú. 
Řepy, z vlastnictví IPB Real a.s., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 
Praha 3, IČ 00258610 do vlastnictví hlavního města Prahy za 
smluvní cenu ve výši 95.000,- CZK 

nám. Klega  

10/5. 554 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č.4279/57 o výměře 146 m2 
a parc.č. 4279/59 o výměře 141 m2, oba v k.ú. Horní Počernice, 
které vznikly oddělením z pozemku parc.č. 4279/2 na základě 
geometrického plánu č. 3283-243/2007, ve společném vlastnictví 
manželů Antonína a Anežky Gemrothových do vlastnictví hl.m. 
Prahy pro stavbu č. 0083 "Horní Počernice - ČOV Svépravice, 
etapa 0001-Chvaly I" 

nám. Klega  

10/6. 626 Návrh na úplatné nabytí středotlakého plynovodu, vybudovaného 
hlavním městem Prahou, do vlastnictví Pražské plynárenské 
Distribuce, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s., v rámci 
stavby č. 0243 "Byty Šeberov" 

nám. Klega  

11/1. 757 Návrh směny pozemků parc.č. 793/110, 793/111 a části parc.č. 
793/62 v k.ú. Kyje v podílovém spoluvlastnictví Ing. Krajčovičové 
Zdeňky, Dvořákové Lenky a Brabcové Květoslavy za část pozemků 
parc.č. 793/1 a 185/1 v k.ú. Kyje ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  

11/2. 841 Návrh směny pozemku parc.č. 6/1 o výměře 307 m2 v k.ú. 
Odlochovice ve vlastnictví obce Jankov, se sídlem Na Náměstí 14, 
257 03  Jankov, IČ: 00231916, za část pozemku parc.č.st. 38 o 
výměře 200 m2 v k.ú. Odlochovice ve vlastnictví hl. m. Prahy 

nám. Klega  

11/3. 842 Návrh směny pozemku parc.č. 2166/2 o výměře 165  m2, v k.ú. 
Ruzyně, ve vlastnictví MUDr.Bohumily Rousové, bytem Třída 
Legií 276,  393 01 Pelhřimov, za části pozemku parc.č. 827/1 o 
výměře 221 m2 a 11 m2 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví hl.m.Prahy 

nám. Klega  

12. 658 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 20/66 ze dne 16.9.2004 k 
návrhu na schválení úplatného převodu částí pozemků parc. č. 
214/1 a 214/2 o celkové výměře 372 m2 v k.ú. Malá Chuchle z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Podzimek a 
synové s.r.o.  

nám. Klega  

13. 806 Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška 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  2  (pozemky parc.č. 1447/3 a 2474 vč. staveb v k.ú. 
                          Nové Město) 
- MČ Praha  5  (pozemky v k.ú. Radlice, Jinonice a Košíře) 
- MČ Praha 11 (pozemky v k.ú. Chodov a Háje) 
- MČ Praha 19 (pozemky v k.ú. Kbely) 

nám. Klega  

 



14. 786 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl.m. 
Prahy a  Program plnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy hl.m. Prahy 

nám. Kousalíková + CD 

15. 800 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k. ú. Ruzyně, a to 
parc. č. 2743/8 a parc. č. 2729/15, odděleného z pozemků parc. č. 
2729/1 a parc. č. 2753/1 na základě GP č. 1572-162/2007, z 
vlastnictví České republiky do vlastnictví hl. m. Prahy 

nám. Kousalíková  

16. 698 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. st.22/2, st. 
22/8, st.260, 100/1, 110/1, 110/2, 110/3, 2124/2, 99 a budovy č.p. 
21 na pozemku parc. č. st.22/2 a budovy č.p. 72 na pozemku parc. 
č. st. 22/8, vše v  k.ú.  Buková u Nových Hradů, z vlastnictví ČR - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní 
pracoviště České Budějovice, do vlastnictví hlavního města Prahy 

nám. Kousalíková  

17/1. 458 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 

nám. Kousalíková  

17/2. 681 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola a střední škola waldorfská, se sídlem, Praha 4, Křejpského 
1501 

nám. Kousalíková  

17/3. 701 Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský 
domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních 
hrdinů 1 

nám. Kousalíková  

17/4. 307 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 

nám. Kousalíková  

18. 679 Návrh zadání Územního plánu h.m. Prahy radní Langmajer  
19. 731 Návrh konceptu řešení změny Z1439/00 Územního plánu sídelního 

útvaru hl.m. Prahy  
radní Langmajer + CD 

20/1. 730 Návrh na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti cestovního ruchu pro 
rok 2008 

radní Richter  

20/2. 809 Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy vlastníkům 
památkově významných staveb a objektů (kap.0619) v roce 2008 - 
1.výběru 

radní Richter + CD 

21. 706 Návrh na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a 
volného času v roce 2008 

radní Richter  

22. 835 Návrh 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 9 
(budova č.pop. 538 s pozemkem parc.č. 136/1 v k.ú. Střížkov) 

radní Janeček  

23. 707 Návrh na poskytnutí investiční dotace občanskému sdružení 
Naděje, se sídlem K Brance 111, Praha 5 na stavbu "Středisko 
pomoci NADĚJE - 1. část" 

radní Janeček  

24/1. 846 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č.269/2 v k.ú. 
Vysočany z vlastnictví SKANSKA CZ a.s. Praha do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní Janeček  

24/2. 849 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 1141/2 v k.ú. 
Podolí z vlastnictví SBD NOVOBYT, se sídlem Podolské nábřeží 
1125/2a, 147 00 Praha 4 - Podolí 

radní Janeček  

24/3. 848 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 235/6 o 
výměře 207 m2 v k.ú. Hrdlořezy z vlastnictví společnosti QN 
DOMOV s.r.o., V Olšinách 2, 100 00 Praha 10, IČ: 629 09 053 do 
vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Janeček  

24/4. 847 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 1200/3  o 
výměře 164 m2, odděleného z pozemku parc. č. 1200/2 v k. ú. 
Hostivař na základě GP č. 2380-25/2008, z vlastnictví Jitky 
Záveské do vlastnictví hl. m. Prahy 

radní Janeček  

 
 



25. 845 Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví 800 bytových jednotek v 
bytových domech a pozemků v k.ú. Hradčany, Vinohrady, Žižkov, 
Dejvice, Holešovice a Řepy z vlastnictví ČR - právo hospodaření 
příspěvková organizace Správa vojenského bytového fondu Praha 
do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Janeček  

26/1. 740 Návrh na úplatný převod zastavěných pozemků parc.č. 1852/19 o 
výměře  20 m2, parc.č. 1852/25 o výměře 24 m2, parc.č. 1852/26 o 
výměře 20 m2, parc.č. 1852/27 o výměře 20 m2 a parc.č. 1852/28 o 
výměře 23 m2, vše v k.ú. Vršovice z vlastnictví hlavního města 
Prahy do vlastnictví majitelů staveb na pozemcích situovaných 

radní Janeček  

26/2. 700 Návrh úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy 
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 

Příloha č. 1 
- převod pozemků kat. území Stodůlky, parc. č. 3035 (213 m2), 
3036 (213 m2), 3037 (205 m2), 3038 (315 m2) a 3039 (303 m2) z 
vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domů čp. 2134 až 2138, kat. 
území Stodůlky 
Příloha č. 2 
- převod pozemků parc.č. 906/2 (224 m2) a 906/3 (254 m2) 
zastavěných bytovými domy č.p. 1024 a 1025 a pozemků 
souvisejících parc. č. 906/42 (41 m2), 906/43 (122 m2), 906/44 
(167 m2) a 906/45 (401 m2) vše v k.ú. Podolí z vlastnictví hl. m. 
Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných 
částí staveb uvedených na LV č. 1282 pro k.ú. Podolí 
Příloha č. 3 
- převod pozemků parc.č.  906/6 (219 m2) a 906/7 (186 m2) 
zastavěných bytovými domy č.p. 1028 a 1029 a pozemků 
souvisejících parc. č. 1953/5 (20 m2), 1954/6 (31m2), 1953/4 (430 
m2) a 906/58 (136 m2) vše v k.ú. Podolí z vlastnictví hl. m. Prahy 
do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí 
staveb uvedených na LV č. 1279 pro k.ú. Podolí 
Příloha č. 4 
- převod pozemku parc.č.  906/4 (231 m2) zastavěného bytovým 
domem č.p. 1027 a pozemků souvisejících parc. č. 906/53 (74 m2) 
a 906/59 (139 m2) vše v k.ú. Podolí z vlastnictví hl. m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí 
staveb uvedených na LV č. 1281 pro k.ú. Podolí 
Příloha č. 5 
- převod pozemků kat.území Stodůlky, parc.č. 2131/230 (203 m2), 
2131/231 (201 m2), 2131/232 (202 m2), 2131/233 (219 m2), 
2131/234 (214 m2), 2131/235 (214 m2) a 2131/236 (219 m2) z 
vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domů čp. 1922 až 1928 
kat.území Stodůlky 
Příloha č. 6 
- převod pozemků kat.území Modřany, parc.č. 4400/14 (220 m2), 
4400/15 (217 m2), 4400/16 (218 m2), 4400/17 (218 m2), 4400/18 
(217 m2), 4400/19 (220 m2), 4400/499 (8 m2), 4400/500 (8 m2), 
4400/501 (8 m2), 4400/502 (8 m2), 4400/503 (8 m2), a 4400/504 (9 
m2), z vlastnictví hl.m.Prahy vlastníkům domů čp. 3267 až 3272 
kat.území Modřany 
Příloha č. 7 
- převod pozemků kat.území Černý Most, parc.č. 232/76 o výměře 
343 m2 a parc.č. 232/77 o výměře 342 m2, z vlastnictví hl.m. Prahy 
vlastníkům domů čp. 944 a 945 kat.území Černý Most 
 
 
 
 
 

radní Janeček  



Příloha č. 8 
- převod zastavěných pozemků parc.č. 2160/25 o výměře 282 m2 a  
parc.č. 2160/26 o výměře 279 m2 a pozemku souvisejícího parc.č. 
2160/300 o výměře 858 m2 v katastrálním území Stodůlky z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a společných částí domů č.p. 1762-1763, ulice Trávníčkova v  
Praze 5 
Příloha č. 9 
- převod zastavěného pozemku parc. č. 852/37 o výměře 882 m2 v 
kat. území Hodkovičky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Stavebního bytového družstva STAVBAŘ, družstvo, se sídlem 
Praha 4, Křesomyslova 3 čp.229 
Příloha č. 10 
- převod  zastavěných pozemků parc.č. 516/7 o výměře 243 m2, č. 
516/8 o výměře 241 m2, č. 516/9 o výměře 242 m2, č. 516/10 o 
výměře 243 m2, č. 516/11 o výměře 241 m2, č. 516/12 o výměře 
307 m2,  č. 516/13 o výměře 307 m2, č. 516/15 o výměře 242 m2, 
č. 516/16 o výměře 243 m2, č. 516/17 o výměře 308 m2, č. 516/18 
o výměře 313 m2 a č. 516/19 o výměře 313 m2, vše v k.ú. Střížkov, 
vlastníkovi družstevních staveb na pozemcích situovaných - BD 
Děčínská, družstvo 
Příloha č. 11 
- převod  pozemků parc.č. 3297/20 až 3297/23 a 3297/33 zastavěná 
plocha o celkové výměře 616 m2 a pozemky související parc.č. 
3297/24, 3297/30 a 3297/32 o celkové výměře 866 m2 vše v k.ú. 
Strašnice z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníkům staveb na pozemcích situovaných 

27. 792 Návrh na úpravu rozpočtu Technické správy komunikací hl.m. 
Prahy pro rok 2008 v kapitole 03 Doprava pro zajištění financování 
projektu JPD 2 - akce vybud. Pobřežní III., 2.etapa 

radní Šteiner  

28. 805 Návrh  na  rozdělení finančních prostředků BESIP na rok 2008 radní Šteiner  

29. 773 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha 20 na 
rozšíření sběrného dvora Chvalkovická 

radní Štěpánek  

30.  Návrh personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů  
31.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP         

 
 
 
 
 
 

K    I N F O R M A C I 
 
1. 833 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 

komunikacích v Praze 
radní Šteiner  

2. 737 Informace o proplácení náhrady mzdy a výdělku ušlého v 
souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl. 
m. Prahy v roce 2007 

primátor hl.m. Prahy  

3. 795 Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 

primátor hl.m. Prahy  

 
 


