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

13.  zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 24.1.2008 

___________________________________________________ 

(odsouhlaseno Radou HMP dne 15.1.2008) 

 
1. 602 Petice občanů hl.m. Prahy za konání referenda o olympiádě   primátor hl.m. Prahy  
2. 593 Návrh na zapojení hl.m. Prahy do krajské úrovně prevence 

kriminality na léta 2009-2011 
nám. Blažek  

3. 600 Návrh úplatného převodu vlastnictví nemovitostí v k.ú. Libeň (areál 
Košinka) z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví fyzických nebo 
právnických osob 

nám. Blažek + CD 

4. 559 Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze nám. Blažek  
5. 540 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hlavního města 

Prahy k roku 2007 
nám. Klega + CD 

6/1. 562 Návrh na prodej objektu čp. 121, Letenská 8, Praha 1, včetně 
pozemku parc.č. 128, vše v k.ú. Malá Strana 

nám. Klega  

6/2. 200 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 2014/11 o výměře 2060 
m2 a parc.č. 2014/369 o výměře 971 m2 v kat. území Chodov z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Riverside Apasrtments, s.r.o., 
se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3 

nám. Klega  

6/3. 372 Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 1492/33 o výměře 828 
m2 a parc.č. 1492/43 o výměře 22 m2 v kat. území Strašnice z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Praha Plaza s.r.o., se sídlem 
Praha 3, Strašnice, K Červenému dvoru 2132/4 

nám. Klega  

6/4. 377 Návrh na úplatný převod částí pozemku parc.č. 1215 v kat. území 
Chodov o výměře 762 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do společného 
jmění manželů Romana Papeže, bytem Praha 2, Sázavská 807/14 a 
Evy Papežové, bytem Praha 9, Kovářská 1414/9 

nám. Klega  

6/5. 274 Návrh  na úplatný  převod pozemků parc. č. 2099/4 a parc. č. 
2099/5 v k.ú. Vršovice o celkové výměře 631 m2 z vlastnictví hl. 
m. Prahy do spoluvlastnictví slečen Barbory a Kateřiny Opatových 
(každá id. 1/2) 

nám. Klega  

6/6. 829 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 1430/20 o 
výměře 507 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví spol. BYGA, a.s 

nám. Klega  

6/7. 421 Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č. 1320/2 v k. ú. 
Braník o výměře 226 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
Sportovní stavby, a.s. 

nám. Klega  

6/8. 498 Návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 1243/7 o výměře 61 m2, 
parc.č. 1243/8 o výměře 117 m2, parc.č. 1243/11 o výměře 19 m2, 
parc.č. 1243/12 o výměře 60 m2, parc.č. 1243/13 o výměře 9 m2, 
částí pozemku parc.č. 1243/9 o celkové výměře 165 m2, částí 
pozemku parc.č. 1243/6 o celkové výměře 3906 m2, vše v k.ú. 
Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM Jiřího a Jaroslavy 
Charvátových,  SJM Ing. Jiřího a Lenky Kolmanových,  SJM 
Ladislava a Aleny Kardových, vlastnictví pana Jiřího Bišického, 
vlastnictví paní Michaely Novákové 

nám. Klega  

6/9. 579 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 805/37 o 
výměře 90 m2 v kat. území Kunratice z vlastnictví hl. m. Prahy do 
SJM manželů Jiřího Votruby a Anny Votrubové 

nám. Klega  



6/10. 595 Návrh na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 1129/2, 
182/42 a části pozemku parc.č. 182/41 o celkové výměře 437 m2 v 
kat. území Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti A plus spol. s r.o. 

nám. Klega  

6/11. 596 Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 575/1 
o výměře 74 m2 v kat. území Prosek z vlastnictví hl.m. Prahy do 
spoluvlastnictví SJM paní Gabriely Čechové a pana Petra Čecha a 
pana Miloslava Beznosky 

nám. Klega  

6/12. 450 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č.  241/1 o výměře 58 m2 v 
kat. území Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví EGE, 
spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Novohradská 397/34 

nám. Klega  

6/13. 500 Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 3152 v k. ú. Krč o 
výměře 39 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví pana Tomáše 
Linharta 

nám. Klega  

6/14. 518 Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 1315/2 v k.ú. Vinohrady 
o výměře 37 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví spol. 
PREdistribuce, a.s. 

nám. Klega  

6/15. 489 Návrh na schválení převodu pozemku parc. č. 4963/2 o výměře 4 
m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. 
PREdistribuce, a.s. 

nám. Klega  

6/16. 531 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 2976/6 o 
výměře 4 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
pana Adama Ezira Vitarigova a paní Mediny Vitarigové 

nám. Klega  

6/17. 400 Návrh na úplatný převod pozemků parc. č. 2503/7 o výměře 459 
m2 a parc. č. 2503/8 o výměře 60 m2, oba v k. ú. Braník z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví V. Košábka; části pozemku 
parc. č. 3245/1 v k. ú. Michle o výměře 203 m2 do SJM MUDr. K. 
Švarcové a Ing. J. Švarce; části pozemku parc. č. 3245/1 v k. ú. 
Michle o výměře 173 m2 do podíl. spoluvlastnictví MUDr. M. 
Stehlíkové a Mgr.A. S. Kafkové; části pozemku parc. č. 2981/1 v k. 
ú. Braník o výměře 55 m2 do SJM H. Havlákové a Z. Havláka; 
části pozemku parc. č. 3338 v k. ú. Krč o výměře 105 m2 do podíl. 
spoluvlastnictví D. Živné, R. Živného a M. Živného a pozemku 
parc. č. 55 v k. ú. Prosek o výměře 457 m2 do SJM B. Melkusové a 
Ing. J. Melkuse 

nám. Klega  

7. 566 Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví 
TK Czech Operations  s.r.o., a GOLF RESORT ČERNÝ MOST 
a.s.,  do vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  

8/1. 549 Návrh směny pozemků parc.č. 1866 v k.ú. Bubeneč a parc.č. 
1281/260 v k.ú. Vokovice ve vlastnictví společnosti Pražská 
energetika, a.s., za pozemky parc.č. 942/108, 942/115, 1020/40, 
942/191, 942/192 v k.ú. Hlubočepy, parc.č. 1302/3 v k.ú. Liboc, 
parc.č. 1897/2 v k.ú. Ruzyně, parc.č. 1142/71, 1142/81, 1142/86 , 
1142/93, 1142/103, 1234/7, 1293/35, 1293/36,  1293/101,  
1293/102, 1327/10 a 1486/6 v k.ú. Řepy, parc.č. 101/5, 151/13, 
151/18, 151/72, 155/14, 1080/32, 1086/23, 2131/43, 2131/55, 
2131/105, 2131/121, 2160/27 a 2160/45 v k.ú. Stodůlky, parc.č. 
1708/4, 1708/5 a 1709 v k.ú. Vršovice, všechny ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

nám. Klega  

8/2. 569 Návrh směny části pozemku parc.č. 2092/5 o výměře 7 m2 v k.ú. 
Břevnov ve vlastnictví paní Jany Jiskrové, bytem Šlikova 306/50, 
169 00 Praha 6 za část pozemku parc.č. 2102 o výměře 16 m2 v k.ú. 
Břevnov ve vlastnictví hl.m. Prahy 

nám. Klega  

9. 570 Návrh na revokaci  usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 36/51 ze 
dne 30.3.2006 k návrhu na bezúplatné nabytí  do vlastnictví hl.m. 
Prahy od UNISALE-GUTEX, s.r.o., od RODOP Praha, spol. s r.o., 
od paní Heleny Dvořákové 

nám. Klega  

 
 



10. 582 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  5  (pozemky funkčně související s budovami ZŠ a MŠ 
                         v k.ú. Košíře a Motol) 
- MČ Praha  8 a Praha – Újezd (pozemky v k.ú. Bohnice, Kobylisy 
                                                  a  Újezd u Průhonic) 
- MČ Praha 10  (pozemek parc.č. 317/4 v k.ú. Strašnice) 
- MČ Praha 10 a Praha – Nebušice (pozemky v k.ú. Strašnice a  
                         Vršovice a pozemek parc.č. 1293/3 v k.ú. Nebušice) 
- MČ Praha 11  (pozemky v k.ú. Háje a Chodov) 
- MČ Praha 12  (pozemky vč. stavby dětských hřišť v k.ú.  
                           Modřany) 
- MČ Praha 13 (pozemky v k.ú. Stodůlky) 
- MČ Praha 16 (pozemky a stavby v k.ú. Radotín) 

nám. Klega  
 
 
 
 

11. 583 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, odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy 
- MČ Praha    5 (pozemky v k.ú. Košíře a Smíchov) 
- MČ Praha  13 (pozemek parc.č. 2170/6 v k.ú. Stodůlky) 
- MČ Praha  15 (pozemky parc.č. 1818/119,120 a 256 v k.ú.  
                          Hostivař) 
- MČ Praha  20 (veřejný vodovodní řad v k.ú. Horní Počernice) 
- MČ Praha - Čakovice (pozemek parc.č. 1556/2 v k.ú. Čakovice) 

nám. Klega  
 
 
 

12. 163 Návrh na zadání změn 07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 
Prahy 

radní Langmajer + CD - bylo 
rozdáno na 
11. ZHMP 
dne 
29.11.07 

13/1. 556 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 1685/5 o 
výměře 238 m2 v k.ú. Řeporyje z podílového spoluvlastnictví Klíče 
Miroslava, Klíčové Jitky do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček  

13/2. 564 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 2059/2 o 
výměře 238 m2 v k.ú. Košíře z vlastnictví Petra Hanáka do 
vlastnictví  hl.m. Prahy 

radní Janeček  

13/3. 558 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc. č. 2423/17, parc. 
č. 2423/18, parc. č. 2423/28 v k.ú. Hostivař z vlastnictví První 
hybernské a.s. Praha do vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček  

13/4. 565 Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Vršovice z 
vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu: 
Česká státní spořitelna, státní podnik "v likvidaci", do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní Janeček  

14/1. 568 Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 141/63 o 
výměře 111 m2 v kat. území Bořanovice z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví pana Miroslava Turka a změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy v působnosti odboru SOC 
MHMP 

radní Janeček  

14/2. 546 Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1293/804 o výměře 2182 
m2 zastavěná plocha  v k.ú. Řepy z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví vlastníkům stavby na pozemku 
situované 

radní Janeček  

14/3. 402 Návrh na úplatný převod pozemků parc. č. 1285/3 (133 m2), 
1285/114 (27 m2) a 1285/116 (6 m2) zastavěných bytovým domem 
č.p. 1034, vše v k.ú. Krč z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
Družstva Matěchova 6, se sídlem Praha 4, Matěchova 1034/6  

radní Janeček  

14/4. 407 Návrh na úplatný převod  zastavěného pozemku parc. č. 265/311 o 
výměře 82 m2 v kat. území Újezd u Průhonic z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví Stavebního bytového družstva STAVBAŘ, se 
sídlem Praha 4, Křesomyslova 3 čp.229 

radní Janeček  



14/5. 516 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 zastavěných pozemků parc. č.  903/2 o výměře 102 m2, č. 
903/3 o výměře 189 m2, č.903/4 o výměře 194 m2, č. 903/5 o 
výměře 196 m2, č. 903/6 o výměře 105 m2, č. 903/7 o výměře 195 
m2, č. 903/8 o výměře 193 m2, č. 903/9 o výměře 195 m2, č. 
903/10 o výměře 199 m2, č. 903/11 o výměře 202 m2 a č. 903/13 o 
výměře 177 m2, vše v k.ú. Hodkovičky vlastníkovi staveb na 
pozemcích situovaných - SBD Hodkovičky 
 
Příloha č. 2 
-  převod pozemků kat. území Chodov, parc. č. 397/162 (229 m2), 
397/163 (137 m2), 397/547 (57 m2), 3423/2 (219 m2) a 3423/59 (1 
m2) z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domů čp. 1890, 1891 a 
1892 kat. území Chodov 
 
Příloha č. 3 
-  převod pozemku parc. č. 583/17 - zastavěná plocha o výměře 567 
m2 a pozemku souvisejícího parc. č. 583/31 o výměře 628 m2 vše v 
k.ú. Libeň do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a 
společných částí domu čp. 2098, Přádova, Praha 8 

radní Janeček  

15. 557 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 8/48 ze dne 
21.6.2007 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 
873/88 v k.ú. Libuš ze spoluvlastnictví ČR - Střediska společných 
činností AV ČR Praha, ČSOB a.s. Praha, Izolace a.s. v likvidaci 
Ústí n.L.pův. Jirčany a.s. Dolní Jirčany, ( nyní Tondach ČR s.r.o), 
Komerční banka a.s. Praha, Pragobanka a.s. v konkurzu Praha do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Janeček  

16. 449 Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

radní Richter  

17.  Návrh personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů  
18.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP         

 
 
 
 

K    I N F O R M A C I 
 
1. 581 Informace o významných dopravních omezeních na hlavních 

komunikacích v Praze 
radní Šteiner  

2. 584 Informace o zvýšení ratingového ohodnocení hl.m.Prahy agenturou 
Standard & Poor´s - prosinec 2007 

primátor hl.m. Prahy  

3. 594 Informace o činnosti Výboru kontrolního ZHMP za rok 2007 JUDr.František 
Hoffman 
předseda výboru 

 

4. 580 Informace o činnosti Výboru životního prostředí ZHMP za rok 
2007 

Alena Samková 
předsedkyně výboru 

 

5. 563 Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za 
II. pololetí 2007 

Ing.Karel Jech 
předseda výboru 

 

 


