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 P R O G R A M  
 14. jednání Rady HMP, které se koná dne 10. 4. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 13. jednání Rady HMP ze dne 3. 4. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 28880 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb., kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Havel 

3. 29183 k novelizaci Pražských stavebních 
předpisů 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 

4. 29087 koordinace akcí s významným dopravním 
omezením v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Heroudek 

5. 28976 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení k veřejné 
zakázce "Zpracování podkladů k žádosti o 
vydání „časově omezeného povolení“ dle 
zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů - TKB" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Rak,BBA 
Mgr.Dohnalová 
 
 

6. 28522 k návrhu na vydání celoměstsky 
významné změny vlny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2756/00 (Praha 4; vybudování 
rekreačního centra) 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.30 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
Mgr.Štěpánek,CSc. 
starosta MČ 
Praha 4 
 

7. 28532 k návrhu na vydání celoměstsky 
významné změny vlny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2796/00 (Praha 4, Praha 10; 
kabelový tunel TR Jih - Michle, vyhlášení 
VPS) 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.35 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
Mgr.Štěpánek,CSc. 
starosta MČ 
Praha 4, 
V.Novák,starosta 
MČ Praha 10 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 28528 k návrhu na vydání celoměstsky 

významných změn vlny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2799/00 (Praha 11; obytné 
využití) a Z 2825/00 (Praha - Újezd, 
Praha - Šeberov; posun plochy ZMK - 
vybudování ekoduktu, vyhlášení VPS) 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.40 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
Ing.Jirava, 
starosta MČ 
Praha 11, 
V.Drahorád, 
starosta MČ 
Praha-Újezd, 
Ing.Venturová, 
starostka MČ 
Praha-Šeberov 
 

9. 28529 k návrhu na vydání celoměstsky 
významné změny vlny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2801/00 (Praha 12; obnova a 
revitalizace objektu) 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.45 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
M.Maruštík, 
starosta MČ 
Praha 12 
 

10. 28530 k návrhu na vydání celoměstsky 
významných změn vlny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2810/00 (Praha - Lipence; 
vybudování občanské vybavenosti), Z 
2828/00 (Praha - Velká Chuchle; úprava 
funkční plochy s ohledem na ochranné 
pásmo vysokotlakých plynovodů č. 154 a 
223 (2xDN 500) 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.50 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
M.Popek, 
starosta MČ 
Praha-Lipence, 
S.Fresl, starosta 
MČ Praha- Velká 
Chuchle 
 

11. 28531 k návrhu na vydání celoměstsky 
významných změn vlny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2806/00 (Praha 17; městské 
centrum - historické jádro) a Z 2807/00 
(Praha 17; polyfunkční výstavba) 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.55 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
Mgr.Synková, 
starostka MČ 
Praha 17 
 

12. 28321 k Analýze stavu příspěvkové organizace 
Lesy hl. m. Prahy 
 
- předáno 4.4.18 
 

radní 
Plamínková 

10.00  

13. 28894 k průběhu příprav nařízení, kterým se 
vydává regulační řád pro území hlavního 
města Prahy, a k zadání Studie 
proveditelnosti dopravních opatření 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.05 RNDr.Kyjovský 

14. 29010 k návrhu na vyhlášení Programu Čistá 
energie Praha 2018 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.10 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 27366 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0007 
Komunikace – Výhledy, splašková 
kanalizace “ 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.15 Ing.Vlk 

16. 28968 k revokaci usnesení Rady HMP č.258 ze 
dne 13.2.2018 k návrhu na schválení 
záměru zřízení a provozování Ateliéru 
Hany Wichterlové příspěvkovou 
organizací Galerie hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 10.20 Mgr.Cipro 
PhDr.Juříková, 
ředitelka Galerie 
hl.m. Prahy 

17. 28454 k návrhu využití finančních prostředků z 
OP PPR (výzva č. 30) 
 
- elektronicky 
- přerušeno 3.4.18 
 

radní 
Ropková 

10.25 Mgr.Němcová 

18.  Podání  10.30  
19.  Operativní rozhodování Rady HMP    
20.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 29094 k uplatnění dočasného zákazu zastavení  

při sportovních a společenských akcích 
konaných na komunikacích hl.m. Prahy v 
roce 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 29050 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0464 
a úpravu rozpočtu příspěvkových 
organizací v působnosti odboru SVC 
MHMP na rok 2018 a k návrhu na 
přidělení finanční podpory hl.m. Prahy v 
oblasti volného času dětí a mládeže v roce 
2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 28545 k žádosti Římskokatolické farnosti u 
kostela Matky Boží před Týnem o 
prominutí nájemného za zábor pozemku v 
rámci rekonstrukce střechy Týnského 
chrámu 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
4. 29042 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 

pohledávky hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

5. 29124 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 
k podání žádosti o poskytnutí účelové 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva 
kultury 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 29030 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstnanost na 
financování projektu "Rozvoj nástrojů 
strategického řízení hl.m. Prahy" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 29160 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 29162 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ Praha - Lysolaje a MČ Praha - 
Suchdol 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 28455 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem nástavby jednoho 
podlaží na objektu v ul. Za Císařským 
mlýnem č.p. 1083 na pozemku parc. č. 
1885/1 v k.ú. Bubeneč, Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

  

10. 28768 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka za 
účelem realizace záměru "Stavební 
úpravy se změnou užívání stávající půdní 
vestavby a 2.NP domu v ul.Zenklova 
634/143" na pozemku parc. č. 295, k.ú. 
Libeň, Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 28421 k vydání opatření obecné povahy - 

územnímu opatření o změně stavební 
uzávěry (zrušení uzávěry), stanovené 
rozhodnutím odboru výstavby Úřadu 
městské části Praha 8 č.j. 
OV/2005/1250/Hrn ze dne 11.4.2006, ve 
znění rozhodnutí odboru stavebního 
Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP 
209121/2006/OST/Fr ze dne 7.9.2006, 
pro navrhovanou místní komunikaci 
spojující místní komunikaci Nekvasilova 
a Za Invalidovnou s místními 
komunikacemi U Invalidovny a 
Pernerova, Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

  

12. 27682 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1376/233 a parc. č. 1376/243 v k.ú. 
Řeporyje do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 28654 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnických podílů k pozemku 
parc.č. 25 k.ú. Troja 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 29054 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti se 
společností Modřany Invest s.r.o. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 29059 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti se společností Luka 
Residential, s.r.o. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 29061 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti se Společenstvím 
vlastníků Kubištova 1098 v Praze 4 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 29070 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti stezky a cesty 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 29077 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti stezky a cesty 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 28845 k návrhu na bezúplatné nabytí vpustí, 
stromů, úprav komunikační zeleně, 
dopravního značení a rekonstrukce 
komunikace v k.ú. Troja z vlastnictví 
společnosti URBANITAS s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 29036 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k.ú. Letňany z 
vlastnictví společnosti CENTRAL 
GROUP uzavřený investiční fond a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
21. 29049 k návrhu na bezúplatné nabytí úprav 

komunikace, chodníků, dopravního 
značení, vpustí, zeleně, kontejnerového 
stání a pozemků v k.ú. Libeň z vlastnictví 
společnosti CENTRAL GROUP uzavřený 
investiční fond a.s. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 29055 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Hloubětín z vlastnictví společnosti 
CENTRAL GROUP Ďáblice s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 29057 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
nebo jejich částí v k. ú. Ďáblice, Dubeč, 
Hloubětín, Horní Počernice, Kolovraty, 
Nebušice, Řeporyje, Sobín, Šeberov, 
Újezd u Průhonic, Záběhlice z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 29083 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k.ú. 
Hodkovičky z vlastnictví společnosti 
Positive Property a.s. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

25. 29047 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 304/4 o výměře 7 m2 v k.ú. 
Hloubětín 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

26. 29020 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 905/6 o výměře 7 m2 v k.ú. 
Michle 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

27. 28881 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 
Příkazní smlouvě č. 
PRK/83/10/017526/2014 ze dne 8. 12. 
2014 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

28. 29031 k návrhu na majetkoprávní vypořádání k 
části pozemku parc. č. 2869/2 v k.ú. 
Braník 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

29. 28600 k návrhu na udělení souhlasu s 
podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

30. 28812 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem nebytového prostoru v objektu 
č. p. 767 Kučerova, Praha 9 k.ú. Černý 
Most 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
31. 29035 

 
  

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
v souvislosti s Programem Čistá energie 
Praha 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 29104 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 
příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé 
 

radní Wolf   

33. 29029 k návrhu na uzavření podnájemní 
smlouvy s Obecním domem, a.s. za 
účelem zajištění prostor pro konání 
společenské akce "Imatrikulace žáků 
oborů vzdělání s výučním listem 2018" 
 

radní 
Ropková 

  

34. 29128 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 na rok 2018 u škol a 
školských zařízení, jejichž zřizovatelem 
jsou městské části hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

35. 29135 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 na rok 2018 u škol, 
jejichž zřizovatelem jsou městské části 
hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

36. 29092 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

37. 29182 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
"Podpora vzdělávání cizinců ve školách, 
č.j. MSMT-24277/2017, modul A) 
Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám 
dětí a žáků - cizinců z třetích zemí" 
 

radní 
Ropková 

  

 

 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

29225 Informace o pořizování nových ubytovacích kapacit 
 

radní Lacko 

29185 Informace o veřejných sbírkách 2017 
 

ředitelka MHMP 

29262 Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení 
ředitele MHMP č. 13/2016 evidovaných v únoru 2018 
 

ředitelka MHMP 
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