
 
STENOZÁPIS ze 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy 

ze dne 19. října 2017 
 

 

(Jednání zahájeno v 9.00 hodin) 

Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
vážené paní starostky, páni starostové, vážení hosté, zahajuji dnešní 4. mimořádné zasedání 
Zastupitelstva hlavního města Prahy.  

Konstatuji, že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona 
č. 130/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon, a to na 
základě požadavku 23 členů Zastupitelstva hl. města Prahy. Byli na ně pozváni všichni 
členové Zastupitelstva hl. m. Prahy.  

Dovolte mi, abych připomněla, že se průběh dnešního jednání přenáší na 
internetových adresách www.praha.eu. 

Dámy a pánové, podle prezence konstatuji, že na zasedání prozatím není přítomna 
nadpoloviční většina členů Zastupitelstva hl. m. Prahy. (Podle údajů na displeji přehledu 
hlasovacích karet bylo v tento okamžik registrováno 23 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy jako 
přítomných). 

Dámy a pánové, dovolte tedy nyní omluvy z dnešního jednání. V souladu s čl. 3 
bod 1) Jednacího řádu Zastupitelstva hl. města Prahy jsem obdržela omluvy od následujících 
členek a členů Zastupitelstva – budu jmenovat jenom příjmení: 

Bendová, Dolínek, Grabein Procházka, Hadrava, Haramul, Hašek, Hodek, Hrabák, 
Kaplický Fuchsová,  Kaucký,  Kislingerová, Kolínská, Lacko, Lébl, Nacher, Nepil, 
Nováková, Novotný Petr, Plamínková, Plesníková, Prokop, Ropková, Růžička Miloš, 
Stropnický, Štěpán, Štěpánek Petr, Veselá a pan Wolf. 

 
Vážení přítomní, v souladu s tím, že zákon ani náš jednací řád neukládá čekat nějakou 

určitou dobu od hodiny, na kterou bylo jednání Zastupitelstva svoláno, jsem nucena v souladu 
s ustanovením § 60 odst. 6 zákona o hl. městě Praze ukončit 4. mimořádné zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy z důvodu, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy není usnášeníschopné. 

Náhradní zasedání svolám v souladu s příslušným ustanovením zákona o hlavním 
městě Praze tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů od dnes ukončeného zasedání. 

Děkuji vám. 
 
(Jednání skončilo v 9.02 hodin) 
 

http://www.praha.eu/

