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Výbor pro dopravu ZHMP 

 

Program 7. jednání 
Výboru pro dopravu ZHMP konaného dne 18. 6. 2019 v 15:00 hod. 

3. patro, č. 349, Nová Radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 

 

BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 
1. T-VD-0041 Analýza předpjatých mostů na území hl. m. Prahy 

a současně ve správě TSK hl.m. Prahy, a.s. 
  

2. T-VD-0050 R 31972 (Z - 7255) k návrhu na uzavření smlouvy 
o spolupráci se společností Hornbach Baumarkt 
CS spol. s r.o. při přípravě a 

realizaci stavby č. 42932 P+R Černý Most III. 

  

3. T-VD-0052 R 33008 (Z - 7238) k návrhu na poskytnutí 
účelové investiční dotace na výstavbu 4. 
nástupiště v železniční stanici Praha-Vršovice 

  

4. T-VD-0051 R 33041 (Z - 7261) k návrhu na úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 1538/211 v k.ú. Řeporyje do 
vlastnictví hl. m. Prahy 

  

5. T-VD-0049 R 33359 (Z - 7386) k návrhu na úpravu rozpočtu 
kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2019 v 
kap. 03 

  

6. T-VD-0054 R 33401 (Z - 7419) k návrhu na poskytnutí 
finančních prostředků formou účelové dotace 
MČ Praha 14 

  

7. T-VD-0048 R 33407 k plánovanému zřízení nových 
železničních zastávek ve východní části území 
hlavního města Prahy 

  

8. T-VD-0045 R 33509 k návrhu rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatelů /dopravců na veřejnou 
zakázku Výběr dopravců pro 

uzavření smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících v rámci Pražské integrované dopravy 

  

9. T-VD-0043 R 33520 (Z - 7448) k záměru odboru investičního 
MHMP na realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 
44544 Terminál Smíchovské 

nádraží, projektová a inženýrská činnost“ a ke 
jmenování komise 

  

10. T-VD-0044 R 33591 (Z - 7478) k návrhu na úpravu rozpočtu 
kapitálových a běžných výdajů MHMP ODO-SK v 

kapitole 03 Doprava 

  

11. T-VD-0047 R 33606 (Z - 7486) k návrhu na uzavření smlouvy 
č. 110/2019 o poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2019 

  

12. T-VD-0042 Z - 7414 k žádosti Pardubického kraje o udělení 
souhlasu s vedením vlaků v závazku veřejné 
služby na území hlavního 
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města Prahy 

13. T-VD-0055 Z - 7485 o významných dopravních omezeních na 
hlavních komunikacích v Praze 

  

14. T-VD-0056 Z - 7493 o stavu přípravy rekonstrukce 
Libeňského mostu 

  

15.  Různé   

 


