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Zápis z 61. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 5. 2017 
od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 
 

Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných 
 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 60. zasedání RMČ ze dne 3. 5. 2017, usnesení a zápis z 14. ZMČ ze dne 10. 5. 2017 
3. Připomínky MČ Praha 22 k dokumentaci vlivů záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, 

Běchovice - dálnice D1“ na životní prostředí. 

4. VZMR na dodávky s názvem „Park Pitkovické rybníky - mobiliář a rekreační prvky“  

5. „Navýšení kapacity ZŠ U Obory - vyhodnocení zadávacího řízení“ - na stůl 
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2140 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti PREdistribuce, a. s. 
7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/35, 1793/36, 1793/73, 1793/77, 

1793/80 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 
8. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 343 „Prodejna elektro“ na adrese 

Nové náměstí čp. 1257 v Praze - Uhříněvsi 
9. Zápis z jednání Redakční Rady Uhříněveského zpravodaje 
10. Zápis z 12. jednání Komise školské ze dne 27. 4. 2017 
11. Různé 

A/ Změna v Komisi dopravy 
B/ Depozitář Uhříněveského muzea 
C/ Informace radního Ing. Semeniuka 
D/ Informace radního Ing. Matyáška 
 

 
2a) Kontrola zápisu z 60. zasedání RMČ ze dne 3. 5. 2017, usnesení a zápis z 14. ZMČ ze dne 10. 5. 2017 
60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/8 (42. RMČ dne     

27. 7. 2016) - Výkup částí pozemku parc. č. 2184/1 v k. ú. Uhříněves o výměře 50 m2, od SŽDC, st.org. - 

GP pro oddělení části pozemku parc. č. 2184/1 k. ú. Uhříněves zajištěn a byl  odeslán SŽDC společně se 

žádostí o odkup, čeká se na odpověď  ze SŽDC, dle informace SŽDC byla žádost o odkup odeslána SŽDC 

k projednání ve vládě - trvá 
60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/3 (47. RMČ ze dne 12. 10. 2016) - Zřízení 
ÚVB k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/36 a 1793/59 a 1793/73 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch                 
T-MOBILE Czech Republic -  smlouva podána na KN - trvá 

60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/8 (49. RMČ dne 11. 11. 2016) - Zpracování PD na 

rekonstrukci přízemních NP v domě čp. 199 ul. K Sokolovně na 2 byty pro případ havarijních a 

živelných pohrom - hluková zkouška provedena, čeká se na vyjádření hygieny - chybí položkový rozpočet - 

trvá  
60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/8 (50. RMČ dne 23. 11. 2016) - Zřízení ÚVB 
k pozemku parc. č. 219/492 v  k. ú. Pitkovice ve prospěch Pražská plynár.  Distribuce - smlouva zapsána 
v KN - splněno 
60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/11 (52. RMČ dne 21. 12. 2016) - Změna podnikatelského 
subjektu v NP v LD  - žadatel informován, smlouva připravena k podpisu druhé strany - trvá 
60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/17 (53. RMČ ze dne 11. 1. 2017)- Různé - B/CWI DELTA - návrh DS 
odeslán - trvá 

60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/7 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - Uzavření smluv o zřízení služebnosti 

k provozování cyklotrasy a cyklostezky akce „Cyklotrasy MČ P22 Netluky - Uhříněves - Kolovraty“ - 

ORS připravuje smlouvy o zřízení služebnosti, geodetické zaměřování dotčených pozemků dokončeno - trvá 

60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/8 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - Zřízení BVB k části pozemku parc. č. 

1900/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 dle GP 3120-69/2016 - smlouva podána na KN -  trvá 
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60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/5 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Memorandum pro Pražský okruh do roku 

2022 - podepsání předloženého memoranda za MČ P22 zajistí sekretariát starosty - trvá 

60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/8 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1793/77, 

1793/78 a 1793/80 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a. s. - smlouva 

podána na KN - trvá 

60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/9 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2101 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá 
60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/17 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Návrh umístění nového stanoviště tříděného 

odpadu v ul. Lnářská - stanoviště bude vybudováno formou VZMR, předpokládaná realizace 6/2017 - trvá 
59/2,58/2,57/2,56/2,55/23 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Různé - A/ Informace starosty  

 Parkování před kostelem - parkovací místo - OŽPD připravil návrh řešení, který bude potřeba 
projednat s ředitelem ZŠ Bří Jandusů - trvá 

 Oprava kostelní zdi - ZS Knotek informoval, že proběhlo místní šetření, MČ se bude podílet na 
opravě - bude připraven materiál na RMČ  

 Restaurování oltáře - sbírku bude realizovat kostel, MČ P22 zajistí propagaci 
60/2,59/2,58/2,57/7 (57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 109/7 a 136/5 v k. ú. 
Pitkovice ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá 

60/2,59/2,58/2,57/8 (57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2003 a 2178 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - žadatelé informováni - čeká se na zaslání 

smlouvy - trvá 

60/2,59/2,58/2,57/9 (57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2101 a 2102/1 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch PREdistribuce- žadatelé informováni - čeká se na zaslání smlouvy - trvá 

60/2,59/2,58/2,57/13(57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - Ukončení NS č. 31/2013 MN - 8 - nájemní vztah skončí             

k 30. 6. 2017 - trvá 

60/2,59/2,58/6 (58. RMČ ze dne 5. 4. 2017) - VZMR na služby s názvem „ZŠ Romance - činnost 

projektového konzultanta“ - schválení záměru, způsobu a zadání zakázky  - plná moc k zastupování MČ 

P22 společností basepoint s.r.o.  byla podepsána - splněno 

60/2,59/2,58/10 (58. RMČ ze dne 5. 4. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 604/1 a 1059 v  k. ú. 
Uhříněves ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
60/2,59/2, 58/16 - Zápis z 3. zasedání KK ze dne 30. 3. 2017 
- OKÚ zpracovat zprávu ohledně kulturně historické památky - Pitkovická zvonička - dohledány pouze 
informace z kroniky, již prováděny opakované opravy - původní pouze zvon a horní část nosného trámu – 
navrženo zhotovení repliky zvoničky s původním zvonem 
- OSM zmapovat opravu Pitkovické zvoničky - čeká se na nabídku p. P. - trvá 
60/2,59/3 (59. RMČ ze dne 19. 4. 2017) - Výzva na úhradu plnění ze Smlouvy o nájmu a využití pozemků 
- informace STA - věc bude řešit AK Červinka 
60/2,59/9 (59. RMČ ze dne 19. 4. 2017) - VZMR na služby s názvem „Vybudování veřejného WC - PD - 

výběr dodavatele“ - čeká se na vypracování projektové dokumentace - trvá 

60/2,59/11(59. RMČ ze dne 19. 4. 2017) - Pronájem NP č. 6 o velikosti 96,17 m2 v čp. 1257 na Novém 

náměstí v Praze - Uhříněvsi - záměr pronájmu vyvěšen - čeká se na nabídky - trvá 

60/2,59/12 (59. RMČ ze dne 19. 4. 2017) - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 - 

dodatky NS podepsány - splněno 

60/2,59/13 (59. RMČ ze dne 19. 4. 2017) - Žádost o SK - A. B., Praha - žadatelka se doposud nedostavila     

k podpisu SK- trvá 

60/2,59/14 (59. RMČ ze dne 19. 4. 2017)  - Vyhodnocení VZMR „Pronájem modulů pro ZŠ“  

b) NS na realizaci VZMR „Pronájem modulů pro ZŠ“ uzavřena - splněno 

c) podklady ORS podstoupeny - informaci o aktuálním stavu podal radní Ing. Semeniuk. 

60/2,59/21d) (59. RMČ ze dne 19. 4. 2017) - Zápis z 9. jednání KB ze dne 11. 4. 2017 - NS s p. M. T. od       

1. 7. 2017 - připravena k podpisu - trvá 
60/2,59/25 (59. RMČ ze dne 19. 4. 2017) - Různé 
C/ Lávky v Oboře - ZS pan Knotek informoval, že lávka u Židovského hřbitova z důvodu bezpečnosti bude 
urychleně opravena na náklady MČ firmou DAMA, s. r. o. pomocí ocelových roštů s pevným přivařením        
za celkový náklad 52 746 Kč. 
RAD Ing. Semeniuk konstatoval, že dřevěná lávka u gabionové zdi pod viaduktem byla upravena a přemístěna 
na obvodové stoky rybníka Vodice s tím, že zdejší ocelová lávka bude uskladněna a v budoucnu použita na 
vhodné místo. RMČ bere na vědomí. 
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60/3 - VZMR s názvem „DPS Betlímek  - zpracování PD vyhodnocení zadávacího řízení“ - a) starosta 

písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno; b) jednání o uzavření SoD byla 

zahájena -  trvá   
60/4 - Informace radního Ing. Semeniuka „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ - dne 11. 5. 2017 spol. 
MARHOLD a. s. oznámila, že ztratila schopnost prokázat kvalifikaci v probíhajícím VŘ z důvodu odstoupení 
svého subdodavatele od Smlouvy o poskytnutí kvalifikace a plnění. Z tohoto důvodu bylo svoláno další 
jednání komise na 17. 5. 2017 v 9:00 hod - po vyhotovení záznamu bude předloženo „na stůl“ - viz bod 5 

60/5 - VZMR „Rekonstrukce společných chodeb a sklepů č. p. 380/34 Husovo náměstí“ - SoD se 

připravuje k podpisu - trvá 

60/6 - Pronájem části pozemků parc. č. 1920/14 a 1920/3 v k. ú. Uhříněves o celkové výměře 78 m2 - 
žadatel informován - smlouva se připravuje - trvá 

60/7 - Žádost o SP - J. V., Praha - SK podepsán - splněno 
60/8 - Pronájem nebytových prostor v ZŠ, Praha 10, Bří Jandusů 2 - PM řediteli ZŠ předána - splněno 

60/9 - Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu - souhlas MČ P22 byl ředitelce ZŠ předán - splněno 

60/10 - Dětský den na Rychetách - zajištěn s paní Heidi Janků 

60/11 - Změna OZV HMP č. 5/2007 Sb., HMP, o odpadech - stanovisko MČ ke změně odesláno v termínu - 

splněno 
60/12 - Změna koncepce zón placeného stání (ZPS) v Praze 22 - MHMP o souhlasu RMČ se změnou 
organizace dopravy v klidu informován, žádost bude zpracována po schválení změny režimu ZPS hl. m. 
Prahou. - splněno 
60/13 - Různé: 

A) Požadavek Mgr. Jakuba Randáka na členství v KD - emailem ze dne 10. 5. 2017 byl pan                
Mgr. Randák o usnesení rady informován – splněno 

B) Pietní akt - vzpomínky na židy odsunuté v transportu BG12 - akci v obřadní síni na zajistí pan   
Ing. Klich - trvá 

C) Rozšíření služeb projektu CDBP  - smlouva je uzavřena; objednávka odeslána; zařízení bude 
fungovat od 1. 7. 2017 - splněno 

 
2b) Kontrola usnesení z 14. ZMČ ze dne 10. 5. 2017 
Ekonomické záležitosti  zajišťuje průběžně OE 
Majetkové záležitosti  zajišťuje OSM 
Bod 4.1.1 a 4.1.2  změny na webu jsou realizovány 
Bod 7.3   DS je panem starostou podepsána 15. 5. 2017 
 
2c) Kontrola zápis z 14. ZMČ ze dne 10. 5. 2017 
Bod 4.2   materiál k plnění rozpočtu za 1. Q bude předložen na 15. ZMČ 
Bod 5.1   úkol předsedy KV 
Bod 5.2   změny členů KV zveřejněny 
Bod 7.2   smlouva je zveřejněna jako příloha zápisu 
Bod 9    informace o aktuálním stavu předloží RAD Ing. Semeniuk na 15. ZMČ  
Bod 10.1 - Ing. Pařízkovi na dotaz k auditorské firmě - písemnou odpověď zajistí OKÚ 
 - Mgr. Erbsové na dotaz ke školkám - písemnou odpověď zajistí OKVO 

 - panu Zelenkovi k písemným otázkám zajistí písemnou odpověď pan RAD Ing. Semeniuk 
 

3. Připomínky MČ Praha 22 k dokumentaci vlivů záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, 

Běchovice - dálnice D1“ na životní prostředí 

Písemný materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s připomínkami kromě 1d) k dokumentaci o vlivech záměru „Silniční okruh kolem 

Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1“ na životní prostředí uvedenými v příloze č. 1. 

2. RMČ ukládá starostovi  

a) zaslat připomínky (příloha č. 1, bod 1) k dokumentaci v termínu do 22. 5. 2017 na Ministerstvo 

životního prostředí ČR, 
b) jednat s HMP o kompenzačních opatřeních spojených s realizací záměru (příloha č. 1, bod 2). 

/7:0:0/ 
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4. VZMR na dodávky s názvem „Park Pitkovické rybníky - mobiliář a rekreační prvky“  

Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Park 

Pitkovické rybníky - mobiliář a rekreační prvky“.  

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Park 

Pitkovické rybníky - mobiliář a rekreační prvky“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.  

3. RMČ  schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 

4. RMČ  schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 

5. RMČ jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení: 

členové:  Ing. Petr Semeniuk     náhradníci: Bc. Michal Selinger                                               

                Petr Mošna                                       Jiří Knotek 

                Jiří Rösler                                        Miroslav Šašek  

/7:0:0/ 

 

Po skončení výběrového řízení byl materiál předložen na probíhající zasedání RMČ v 11:20 hod. 

 

5. Navýšení kapacity ZŠ U Obory - vyhodnocení zadávacího řízení - na stůl 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek a doporučení hodnotící komise. 

2. RMČ schvaluje pořadí nabídek dle Zprávy o hodnocení nabídek. 

3. RMČ rozhoduje o vyloučení účastníka MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,               

IČ 15050050, z důvodu, že účastník nesplňuje zadávací podmínky, neboť přestal splňovat kvalifikaci. 

4. RMČ rozhoduje o výběru dodavatele: Polabská stavební CZ, s.r.o., Oseček 87, 289 41 Pňov-

Předhradí, IČ 26115875 za cenu 43 798 765 Kč bez DPH. 

5. RMČ ukládá starostovi  

a) písemně seznámit účastníky s výsledkem zadávacího řízení, 

b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu ve znění z nabídky 

vybraného dodavatele uzavřít. 

/6:0:1/ 

 
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2140 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti PREdistribuce, a. s. 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2140 v k. ú. Uhříněves 

ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 27376516 za 

cenu dle znaleckého posudku + DPH. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí. 

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  

/7:0:0/ 
 
7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/35, 1793/36, 1793/73, 1793/77, 

1793/80 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/35, 1793/36, 

1793/73, 1793/77, 1793/80 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 

3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 27376516, za cenu 49 695 Kč + DPH. 

2. RMČ ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi MČ podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene. 

/7:0:0/ 
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8. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 343 „Prodejna elektro“ na adrese 
Nové náměstí čp. 1257 v Praze - Uhříněvsi 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 149/2012 MN - 38 na pronájem nebytového 

prostoru č. 343 „Prodejna elektro“ na adrese Nové náměstí čp. 1257 v Praze - Uhříněvsi s panem 

Tomášem Bernardem, se sídlem Domažlická 1505/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 88069923, ke dni 

31. 7. 2017.  
2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr pronájmu nebytového prostoru 

/7:0:0/ 
 
9. Zápis z jednání Redakční Rady Uhříněveského zpravodaje 

Písemný materiál objasnil radní pan Coller. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z Redakční Rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 4. 5. 2017. 
2. RMČ souhlasí 

a) s navrženým ceníkem a podmínkami inzerce, 
b) se zvýšením nákladů UZ na 6 000 kusů. 

/7:0:0/ 
 
10. Zápis z 12. jednání Komise školské ze dne 27. 4. 2017 

Písemný materiál objasnil radní pan Coller. 
Usnesení: 

RMČ bere na vědomí  
a) jednotlivé body zápisu z 12. jednání Komise školské konané dne 27. dubna 2017, 

b) nutnost navýšení kapacity předškolního vzdělávání v dalších letech. 
 
11. Různé 
A/ Změna v Komisi dopravy /KD/ - radní po krátké diskusi navrhli následující změny v KD. 

Usnesení: 
1. RMČ odvolává  

a) Ing. Jiřího Pařízka z funkce předsedy KD a jmenuje jej členem KD ke dni 17. 5. 2017, 
b) pana Vojtěcha Zelenku z funkce člena KD ke dni 17. 5. 2017.        

2. RMČ jmenuje pana Michala Doležala předsedou KD ke dni 18. 5. 2017.          

3. RMČ ukládá  

a) tajemníkovi KD informovat uvedené členy komise o změnách v komisi, 

b) OKVO změny členů KD zveřejnit na webu MČ. 
/6:0:1/ 
 
B/ Informace pana starosty 
Depozitář Uhříněveského muzea - pan starosta informoval o písemné žádosti předsedkyně OS Uhříněves paní 
Pirklové o zajištění vhodného prostoru pro depozitář Uhříněvského muzea. V OKVO Ing. Ptáček zajistí 
odpověď předsedkyni OSU, že se záležitost řeší. RMČ informaci bere na vědomí. 
 
C/ Informace radního Ing. Semeniuka 

1. Zápis z protipovodňové komise - pan radní informoval o nutnosti zadání statického posouzení a 
vyprojektování stavební rekonstrukce technologické lávky inženýrských sítí u silničního mostku 
Uhříněves - Pitkovice. Materiál k rozpočtové úpravě bude předložen ke schválení na 62. RMČ a 
následně bude vyhotovena objednávka ORS na posouzení statiky lávky. 

 
2. Komise výstavby a územního plánování - pan radní informoval o jednání KVaÚPn, které se uskuteční 

dne 7. 6. 2017, program jednání bude upřesněn a rozeslán do 26. 5. 2017.  
 

3. Změna v Komisi VaÚPn - pan radní informoval, že na příštím 62. zasedání RMČ bude předložen 
materiál s návrhem na změnu členů v KVaÚPn. 

 
4. Aktuální informace k vývoji varianty A projektování pro novou ZŠ Romance. 
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RMČ informace bere na vědomí. 
 
D/ Informace radního Mgr. Matyáška - pan radní informoval o tom, že na 15. ZMČ bude předkládán materiál 
k čerpání rozpočtu za 1. Q 2017, zároveň informoval, že bude svoláno jednání FV dne 29. 5. 2017. 
RMČ informaci bere na vědomí. 
 
 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 12:10 hodin. 
Zapsala: Monika Kubšová 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger   ………………………………… 
 
 
 
   Ing. Petr Semeniuk    ……………………………….. 
             
 
 
 
 
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použité zkratky: 
VZ veřejná zakázka     SP stavební povolení 
VZMR  veřejná zakázka malého rozsahu   DIO dopravně inženýrské opatření 
ZD zadávací dokumentace    DIR dopravně inženýrské rozhodnutí 
PD projektová dokumentace    VO veřejné osvětlení 
TDI technický dozor investora    DK dešťová kanalizace 
UR územní rozhodnutí    SK splašková kanalizace 
DUR dokumentace pro územní rozhodnutí  IA investiční akce 
DSP dokumentace pro stavební povolení   AD autorský dozor 
DPS dokumentace provedení stavby   DSPS dokumentace skutečného provedení stavby 


