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Výbor pro dopravu ZHMP 

 

Program 37. jednání 

Výboru pro dopravu ZHMP konaného dne 15. 6. 2022 v 15:00 hod. 

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

 

BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

1.  Úvod   

2. T-VD-0354 Z-10444 k návrhu na úpravy ceníku parkovacích 
oprávnění do zón placeného stání v hl. m. Praze k 
1.1.2023 

  

3. T-VD-0355 Z - 10488 k záměru na přijetí úvěrového rámce 
od Evropské investiční banky ve výši 22,763 mld. 
Kč, určeného na 
spolufinancování výstavby projektu I. provozního 
úseku trasy metra D - projekt EIB - "PRAGUE 
METRO LINE 
D1 PHASE I - GREEN LOAN (2021-0597)" 

  

4. T-VD-0356 Vývoj počtu cestujících v PID   

5. T-VD-0357 Podklady - tisky Rady HMP nám. Ing. Adama 
Scheinherra, MSc. Ph. D. 

  

6. T-VD-0358 Z-10315 ke schválení dohody o narovnání s 
insolvenčním správcem společnosti ČKD PRAHA 
DIZ, a.s. k souboru staveb tunelového komplexu 
Blanka    

  

7. T-VD-0359 Z-10467 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl. m. Prahy na dofinancování roku 2021 pro 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciovou 
společnost, ztrát dopravců PID v souvislosti s 
pandemií COVID-19 v roce 2022 a dílčí 
dofinancování roku 2022 (vícenáklady za 1. 
čtvrtletí)   

  

8. T-VD-0360 Z-10376 k záměru odboru ODO MHMP na 
realizaci veřejných zakázek „Výběr dopravce pro 
uzavření smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících v rámci PID - oblast A1 - 
Kladensko“, „Výběr dopravce pro uzavření 
smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících v rámci PID - oblast A2 - Hostivicko“, 
„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících v rámci 
PID - oblast A3 - Rakovnicko“; „Výběr dopravce 
pro uzavření smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících v rámci PID - oblast A4 - 
Mníšecko“, „Výběr dopravce pro uzavření 
smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících v rámci PID - oblast A5 - 
Mnichovohradištsko“, „Výběr dopravce pro 
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uzavření smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících v rámci PID - oblast A6 - 
Líbeznicko“, „Výběr dopravce pro uzavření 
smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících v rámci PID - oblast B1 - Stochovsko“ 
„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících v rámci 
PID - oblast B2 - Štěchovicko“, „Výběr dopravce 
pro uzavření smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujícíchv rámci PID - oblast B3 - 
Jílovsko“; „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy 
o veřejných službách v přepravě cestujících v 
rámci PID - oblast B4 - Voticko“, „Výběr dopravce 
pro uzavření smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících v rámci PID - oblast B5 - 
Brandýsko“     

9. T-VD-0361 Z-10518 k záměru odboru dopravy MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Mobilní systém 
liniového řízení a provozních dopravních 
informací"   

  

10. T-VD-0362 Z-10440 ke zprávě o průběhu implementace 
Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí   

  

11. T-VD-0363 Z-10416 k návrhu na úplatné nabytí nemovitých 
věcí v k. ú. Malešice vlastníka ISO Praha spol. s r. 
o., IČO: 60199962, do vlastnictví hl. m. Prahy v 
souvislosti se stavbou městského okruhu č. 0094 
MO Balabenka - Štěrboholská radiála   

  

12. T-VD-0364 Z-9942 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc. č. 106/4, parc. č. 108/4, parc. č. 108/5 a 
parc. č. 109/6 v k.ú. Hlubočepy do vlastnictví 
hlavního města Prahy   

  

13. T-VD-0365 Z-10493 k návrhu na uzavření smlouvy o 
spolupráci pro zajištění pozemků pro stavbu č. 
44544:Terminál Smíchovské nádraží   

  

14. T-VD-0375 Z-10494 o prováděných činnostech v nejbližším 
období na komunikacích v hl. m. Praze s 
významným dopadem na dopravu   

  

15. T-VD-0367 R- 42117 k návrhu na uzavření kupních smluv k 
úplatnému nabytí pozemkům v k.ú. Koloděje do 
vlastnictví hl. m. Prahy a související úpravu 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy pro rok 2022 (Z-
10369) 

  

16. T-VD-0369 R-43907 k návrhu na uzavření kupních smluv k 
pozemkům v k.ú. Stodůlky do vlastnictví hl.m. 
Prahy (Z-10297) 

  

17. T-VD-0370 R-44201 k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 43498 
Parkovací dům Dědina; stavební práce" a návrhu 
na úpravu celkových investičních nákladů odboru 
INV MHMP v kap. 03 - Doprava (Z-10400) 

  

18. T-VD-0371 R-44279 ke schválení Smlouvy o spolupráci na 
stavbu č. 42821 Dvorecký most (Z-10443) 

  

19. T-VD-0373 R-44568 k poskytnutí účelových investičních 
dotací městským částem Praha-Koloděje, Praha-
Nedvězí a Praha-Klánovice na realizaci dopravní 
infrastruktury a pořízení studií a úpravu rozpočtu 
vl. hl. m. Prahy v kap.03 v roce 2022 (Z-10524) 

  

20. T-VD-0374 R-44585 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parc.č. 1261/4, parc.č. 1807/27, parc.č. 1807/51 
a parc.č. 1807/52, vše v k.ú. Ruzyně, s 
omezujícími podmínkami na dobu 20 let z 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
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zastupování státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hl.m. Prahy (Z-10530) 

21.  Různé   

 

 

Kontaktní osoba pro styk s veřejností:  

tajemník výboru - Ing. Jan Marek, jan.marek@praha.eu, tel: 236 00 4332 

 

mailto:jan.marek@praha.eu

