
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1091 ze dne 30.6.2006 
 

P Ř E H L E D 
dotazů, připomínek a podnětů  

členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených  
na 39. zasedání ZHMP 

dne  29. 6. 2006  
(podle § 24 odst. 4 Jednacího řádu ZHMP) 

 

(Schváleno v Radě HMP dne 30.6.2006) 
 

                                                           Termín vyřízení:  31.7.2006 
Ú S T N Í 
 
Petr  Z a j í č e k 
k INT. - č. 39/1 a 
informoval o nestandardním postupu při výkonu schváleného usnesení ZHMP č. 32/74 ze dne 
24.11.2005 týkající se prodeje pozemků parc.č. 1500/3 a 1501/2 v k.ú. Běchovice od a.s.  
Xaverov určené k výstavbě dopravní infrastruktury hl.m. Prahy 

- žádá o prověření postupu a odpověď verifikovat kontrolním výborem ZHMP 
                      

Na jeho vystoupení reagoval radní Klega. 
Předáno k vyřízení řediteli MHMP.                                                                                                
Bude odpovězeno písemně. 
 

Odpověď byla předána v písemné podobě. 
 
 

k INT. - č. 39/1 b 
vyjádřil nespokojenost s odpovědí ředitele MHMP na interpelaci z minulého jednání ZHMP  
 

Vzato na vědomí. 
 
 

RNDr. Witzany Ph.D. 
k INT. - č. 39/2 
upozornil na složitost sérií swapových operací – reakce na rozdanou informaci  
Z /568 – o restrukturalizaci stávajícího zajištění 1. emise EMTN programu 
 

Na jeho vystoupení reagoval náměstek primátora Hulinský. 
Předáno k vyřízení náměstku primátora Hulinskému.                                                                    
Bude odpovězeno písemně. 

 
Odpověď byla předána v písemné podobě. 



 

 
RNDr. Prokeš  
k INT. - č. 39/3 
informoval o připravovaném akčním plánu ekologické výchovy, vzdělání a osvěty  
 

Na jeho vystoupení reagoval radní Gregar. 
Vzato na vědomí. 

Odpověď: 
     
           V Praze dne 31. 7. 2006 
  Čj. SEG – 40/06 

 
 
Vážený pane doktore, 
 

odpovídám na Váš podnět přednesený na 39. zasedání Zastupitelstva hl. m. 
Prahy dne 29.6.2006 týkající se Akčního plánu environmentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty. 

Vámi zmíněný dokument navazuje na již schválenou Krajskou koncepci 
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (KK EVVO). Návrh Akčního plánu KK 
EVVO nyní intenzivně zpracovává pracovní skupina, která byla ustanovena přímo 
k tomuto účelu. Návrh Akčního plánu bude projednán na nejbližším možném 
zasedání Rady HMP, aby mohl být předložen ke schválení nejlépe na zářijovém 
zasedání Zastupitelstva HMP. 
 

S pozdravem 
 
                                                                                  RNDr. Miloš  G r e g a r, v.r. 
                                                                                           člen Rady HMP 
 
 
Vážený pan 
RNDr. Miroslav Prokeš 
člen ZHMP 
Pod Pekařkou 1090/35 
140 00  Praha 4 Podolí  
 
 
Na vědomí: OVO RED MHMP (INT č. 39/3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mgr. Koželuh  
k INT. - č. 39/4 
vyjádřil nespokojenost s odpovědí na svou interpelaci z jednání ZHMP ze dne 27.4.2006 
týkající se pravidel při předkládání materiálů ZHMP ve věcech majetkových - zejména 
předkupního práva hl.m. Prahy - odpovědnost při rozhodování  
- žádá o dopracování a rozdání odpovědi všem členům ZHMP 

 
Na jeho vystoupení reagoval radní Klega. 
Předáno k vyřízení radnímu Klegovi. 
Bude odpovězeno písemně. 
 

Odpověď byla předána v písemné podobě. 
 
 

Ing. arch. Kasl  
k INT. - č. 39/5 
reagoval na kampaň „Vychytáváme ty poslední“ 
 - žádá primátora hl.m. Prahy o vysvětlení způsobu předvolební kampaně  

 
Předáno k vyřízení primátorovi hl.m. Prahy. 
Bude odpovězeno písemně. 
 

Odpověď byla předána v písemné podobě. 
 

 
 

k INT. - č. 39/6 
poukázal na systém při využití reklamních a plakátovacích ploch v předvolební kampani  
s cílem jejich zpřístupnění ostatním politickým stranám  

 
Předáno k vyřízení primátorovi hl.m. Prahy. 
Bude odpovězeno písemně. 
 
 

Odpověď byla předána v písemné podobě. 
 

 
 
 


