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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro dopravu ZHMP   

ZÁPIS z 15. jednání 
Výboru pro dopravu ZHMP konaného dne 14. 4. 2020 v 15:00 hod. 

on - line v prostředí Cisco Webex 
     

 

Přítomni: Ing. Pavel Richter, Mgr. Jan Šimbera, Václav Bílek, Ing. Lubomír Brož, Ing. Ladislav 

Kos, Mgr. Jiří Koubek, DiS., Viktor Mahrik, Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, Ing. Jan 

Marek 

 

Omluveni: Pavel Procházka, Ing. Alexandra Udženija, Ing. David Vodrážka 

 

Jednání řídil: Ing. Pavel Richter, předseda Výboru pro dopravu ZHMP.      

 

Předseda Výboru pro dopravu ZHMP Ing. Pavel Richter přivítal všechny přítomné a zahájil 15. jednání 

v 15:00 hod. Jednalo se o první jednání on – line, a to v prostředí Cisco Webex.  

 

Pan předseda dle možnosti jednacího řádu a dle názoru a doporučení LEG MHMP, za současných 

pandemických podmínek v nouzovém stavu vyhlášeného Vládou ČR usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 

2020, navrhl z jednání Výboru pro dopravu ZHMP vyloučit veřejnost. 

 

Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Vyloučení veřejnosti z 15. jednání Výboru pro dopravu ZHMP bylo schváleno. 

 

Na ověřovatele zápisu byl navržen Mgr. Jiří Koubek, DiS. 

 

Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Jiří Koubek, DiS. 

 

Schválení zápisu z 13. jednání Výboru pro dopravu ZHMP 

 

Hlasování:  pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Zápis z 13. jednání Výboru pro dopravu ZHMP byl schválen. 

 

Návrh programu jednání: 

BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

1.  Úvod   

2. T-VD-
0130 

Z-8130 - k návrhu na schválení "Smlouvy o 
budoucím předání a převzetí vyvolané 
investice" specifikující způsob a podmínky 
bezúplatného předání a převzetí drážního 
mostu realizovaného v rámci stavby č. 0211 
Lipnická - Ocelkova 
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BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

3. T-VD-
0131 

Z-8091 k návrhu na organizační opatření 
související se zrušením příspěvkové organizace 
Technická správa komunikací hl.m. Prahy 

  

4. T-VD-
0132 

Z-8137 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc. č. 1538/245 v k.ú. Řeporyje do vlastnictví 
hl. m. Prahy 

  

5. T-VD-
0133 

Z-8197 o významných dopravních omezeních na 
hlavních komunikacích v Praze 

  

6.  Různé   

 

Ing. Richter: Navrhl před bod č. 6 zařadit Tisk Z – 8107 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 

10/23 ze dne 17. 10. 2019 k návrhu na uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci 

spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 4103 v k.ú. Strašnice a smlouvy o 

advokátní úschově peněz a listin. Tento tisk byl dozařazen na jednání Zastupitelstva HMP, které se 

uskuteční dne 16. 4. 2020 

 

BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

1.  Úvod   

2. T-VD-
0130 

Z-8130 - k návrhu na schválení "Smlouvy o 
budoucím předání a převzetí vyvolané 
investice" specifikující způsob a podmínky 
bezúplatného předání a převzetí drážního 
mostu realizovaného v rámci stavby č. 0211 
Lipnická - Ocelkova 

  

3. T-VD-
0131 

Z-8091 k návrhu na organizační opatření 
související se zrušením příspěvkové organizace 
Technická správa komunikací hl.m. Prahy 

  

4. T-VD-
0132 

Z-8137 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc. č. 1538/245 v k.ú. Řeporyje do vlastnictví 
hl. m. Prahy 

  

5. T-VD-
0133 

Z-8197 o významných dopravních omezeních na 
hlavních komunikacích v Praze 

  

6.  Tisk Z – 8107 k revokaci usnesení Zastupitelstva 
HMP č. 10/23 ze dne 17. 10. 2019 k návrhu na 
uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k 
nemovité věci spoluvlastnickému podílu o 
velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 4103 v k.ú. 
Strašnice a smlouvy o advokátní úschově peněz 
a listin 

  

7.  Různé   

 

 

Hlasování o programu jednání:   pro: 8  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Program jednání byl schválen. 

 

Bod 2: Z-8130 - k návrhu na schválení "Smlouvy o budoucím předání a převzetí vyvolané investice" 

specifikující způsob a podmínky bezúplatného předání a převzetí drážního mostu realizovaného v rámci 

stavby č. 0211 Lipnická - Ocelkova 
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Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu HMP 

odsouhlasit tisk Z – 8130. 

 

Hlasování:  pro: 8  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

  

Bod 3: Z-8091 k návrhu na organizační opatření související se zrušením příspěvkové organizace 

Technická správa komunikací hl.m. Prahy  

 

Ing. Richter: Tisk se týká administrativy ukončení zbytkové činnosti příspěvkové organizace Technická 

správa komunikací hl. m. Prahy. 

  

Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu HMP 

odsouhlasit tisk Z – 8091. 

 

Hlasování:  pro: 8  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 4: Z-8137 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1538/245 v k.ú. Řeporyje do vlastnictví 

hl. m. Prahy 

 

Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu HMP 

odsouhlasit tisk Z – 8137. 

 

Hlasování:  pro: 8  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 5: Z-8197 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v Praze  

 

Diskuze: 

 

Václav Bílek: Navrhuji realizovat co nejvíce uzavírek, neboť v tomto nouzovém stavu to bude významná 

podpora Pražanům. 

 

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM: Navrhovali jsme dozorčí radě TSK hl. m. Prahy, a.s., aby bylo vyhověno 

co největšímu počtu realizací oprav komunikací. 

 

Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP bere na vědomí Z – 8197. 

 

Hlasování:  pro: 8  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 6: Tisk Z – 8107 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 10/23 ze dne 17. 10. 2019 k návrhu 

na uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci spoluvlastnickému podílu o 

velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 4103 v k.ú. Strašnice a smlouvy o advokátní úschově peněz a 

listin 

 

Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu HMP 

odsouhlasit tisk Z – 8107. 
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Hlasování:  pro: 8  proti: 0   zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Jednání Výboru pro dopravu ZHMP bylo ukončeno v 15:24 hod. a trvalo 24 minut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Mgr. Jiří Koubek, DiS., člen Výboru pro dopravu ZHMP      

Zapsal: Ing. Jan Marek, tajemník Výboru pro dopravu ZHMP   

Ing. Pavel Richter  

předseda Výboru pro dopravu ZHMP 

 

 

 

Ing. Jan Marek 

tajemník Výboru pro dopravu ZHMP 

 


