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Zápis ze 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 21. 2. 2018 
od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 
Omluven:   Jiří Knotek 
   
Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných. 

 

Před schválením programu požádal pan starosta o zařazení svého materiálu do programu zasedání. Materiál 

pod názvem „Úprava provozu autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) č. 228“ byl zařazen jako 

bod č. 9 dále i pan radní Ing. Semeniuk požádal pana starostu, o zařazení dvou materiálu do programu 

zasedání. Materiál pod názvem „Vyhodnocení VZMR „Koordinátor akcí Praha 22/15 (obchvat 

Hornoměcholupská, přeložka Novopetrovická, komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici)“byl 

zařazen jako bod č. 5 a materiál pod názvem „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ -  změna fasády nové přístavby  

- dodatek č. 1 byl zařazen jako bod č. 6. 

 
Hlasováním 6:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu ze 76. zasedání RMČ ze dne 7. 2. 2018  
3. Rozpočtové úpravy 
4. Vyhodnocení VZMR „Administrátor a koordinátor VZ dopravního charakteru a projektů s tím 

souvisejících“  

5. Vyhodnocení VZMR „Koordinátor akcí Praha 22/15 (obchvat Hornoměcholupská, přeložka 

Novopetrovická, komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici)“ 

6. Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ -  změna fasády nové přístavby  - dodatek č. 1 
7. Rozpočty příspěvkových organizací MČ Praha 22 na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu 

příspěvkových organizací MČ Praha 22 na roky 2019 a 2020 
8. Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) 
9. Úprava provozu autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) č. 228 
10. Různé 

  A/ Informace radního Mgr. Matyáška 
1. 1. společné plánování k projektu SEJDEME SE V PARKU 
2. Předchozí písemný souhlas k užívání znaku MČ Praha 22 

  B/ Informace Ing. Petra 
1. Uzavření OIC 
2. Kamerový systém v ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2  

C/ Informace radního RNDr. Louly - Odstranění několika lip a jedné sakury ze stromořadí u DH 

Strakošova  

D/ Informace pana starosty - Příměstské tábory 

 

2. Kontrola zápisu ze 76. zasedání RMČ ze dne 7. 2. 2018 

76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2

54/253/2,52/ 51/2,50/249/248/247/246/245/,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. - dle sdělení paní Čížkové ze 

SŽDC emailem dne 13. 11. 2017 probíhá revize a kompletace spisu, připravuje se zpracování znaleckého 

posudku, o dalším postupu včetně návrhu kupní ceny nás budou  písemně informovat - trvá 

76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2

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 jedná o uzavření smluv     

o zřízení služebnosti . Na základě e-mailové korespondence MČ Kolovraty zažádá o převedení stavby 

cyklostezky provedené na pozemku parc. č. 1251 v k. ú. Kolovraty  do jejich správy - převod části cyklostezky 

bude řešit OSM - splněno 
76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/12(64. RMČ ze dne 28. 6. 2017)-Zřízení ÚVB 
k pozemku parc. č. 2202/4 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - zpětvzetí návrhu na vklad - trvá 
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14 MIM/4 - VZMR s názvem „Veřejné WC - dodavatel stavby“- vydání stavebního povolení napadeno 
účastníky řízení, věc bude řešit MHMP - trvá  
76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/7(65. RMČ dne 23. 8. 2017)- Zřízení ÚVB 
k pozemku parc. č. 1059   v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - zpětvzetí návrhu na vklad - trvá 
76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/17 (67. RMČ dne 20. 9. 2017) - Různé B/ Informace RAD                 

Ing. Semeniuka - ad 2/ Rekonstrukce lávky silničního mostku Uhříněves - Pitkovice - statická studie je 

zpracovaná, dalším krokem bude zpracování PD - trvá   
76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/4 (68. RMČ dne 4. 10. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemku parc.             
č. 2202/5 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce -smlouva zaslána k podpisu na PRE-urgováno-trvá 
76/2,75/2,74/2,73/2,72/5 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2003 a 2178/5 

v k. ú. Uhříněves ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání 

smlouvy - trvá 
76/2,75/2,74/2,73/14,72/14 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) - „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ - 
schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu účastníků a hodnotící komise - ORS 
připravuje ke schválení upravené ZP a seznam vyzývaných účastníků - trvá 
76/2,75/2,75/2,74/2,73/6 (73. RMČ dne 23. 12. 2017) - VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 1257“ - SoD je 
podepsána - práce započnou v jarních měsících - trvá 
76/2,75/2,74/6 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 237/134 v k. ú. Hájek u 
Uhříněvsi ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura - žadatel informován, čeká se na zaslání 
smlouvy - trvá 
76/2,75/2,74/7 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - Uzavření dodatků ke smlouvám o smlouvách budoucích na 
zřízení věcného břemene, uzavřených v souvislosti se stavbou „Optické rozšíření sítě UPC - Uhříněves 
(etapa 1 - 9) včetně připojení“ - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
76/2,75/2,74/9 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ P22 - 
smlouvy podepsány - splněno 
76/2,75/2,74/10 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - Pronájem části pozemku parc. č.  2184/25 v k. ú. Uhříněves 
od společnosti České dráhy, a. s. - smlouva byla podepsána - splněno  

76/2,75/2,74/11 (74. RMČ dne 10. 1. 2018)  - Podlimitní VZ na stavební práce s názvem „Tělocvična - 

víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ (vč. přílohy č. 2 - zadávací dokumentace) - zadávací 

dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 5. 2. 2018 - trvá 

76/2,75/2,74/12 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - ZP pro administrátora a koordinátora VZ dopravního 

charakteru a projektů s tím souvisejících - dnes na programu bod 4 
76/2,75/2,74/13 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - Zápis ze 17. zasedání KD ze dne 11. 12. 2017 
(spolupráce na přípravě cyklotrasy s MČ Dolní Měcholupy) - MČ Dolní Měcholupy zaslala naší MČ žádost      
o spolupráci na přípravě uvedené cyklotrasy a zároveň poskytla MČ Generel cyklostezek - studie 
proveditelnosti zpracovaný projekční kanceláří Inpar. Po projednání studie proveditelnosti v komisi dopravy 
bude RMČ navržena forma spoluúčasti na přípravě projektu a jeho realizaci - trvá 
75/7 (75. RMČ dne 24. 1. 2018)  - Umístění mobilního dřevěného stánku pro využití při akcích pro děti a 

občany Hájku, Spolek občanů Hájku, pozemek parc. č. 141/2, k. ú. Hájek u Uhříněvsi - stanovisko 

zasláno, čeká se na splnění požadavků - trvá 

75/8 (75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Smlouva o spolupráci při identifikaci oddílné srážkové kanalizace s 

PVS a.s. - trvá 

75/10 (75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Návrh na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky 

MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 - konkurs vyhlášen do 28. 2. 2018 - probíhá 

V souladu odst. 3 § 2 Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních 

komisích, ve znění pozdějších předpisů, je předkládán návrh na jmenování konkurzní komise pro posuzování 

uchazečů.   

Usnesení:  
RMČ jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 10, 

Za Nadýmačem 927: 

Mgr. Jitka Rothová       - zástupkyně zřizovatele, předsedkyně komise 

Mgr. Ivana Vodičková  - zástupkyně zřizovatele 

Ing. Roman Petr          - zástupce ÚMČ, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství  

Alena Vojtěchovská     - pedagogická pracovnice MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 

Mgr. Libuše Jiráčková - zástupkyně určená ředitelkou krajského úřadu (MHMP) 
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Mgr. Bohumila Pešková - zástupkyně České školní inspekce 

  Pavlína Harantová          - tajemnice komise      

/6:0:0/ 

 
75/18 (75. RMČ dne 24. 1. 2018)   - Navýšení kapacity ZŠ U Obory - změna fasády nové přístavby - RAD 
Ing. Semeniuk projedná s poskytovatelem dotačního titulu OPP-Pól růstu ČR zajištění spolufinancování 
změny provedení fasády dle vypracovaného rozpočtu - RAD Ing. Semeniuk informoval, že byly finalizované 
žádosti a odeslány na MHMP ohledně Změny a ohledně monitorovací zprávy o průběhu výstavby - trvá 
76/3 - Žádost o dotaci z rezervy pro MČ HMP vytvořené v kapitole 10 ve schváleném rozpočtu HMP na 
rok 2018 - vedoucí ORS zajistil zpracování žádostí za MČ pro pana starostu dle důvodové zprávy - splněno; 
starosta postoupil zpracované žádosti na HMP ve stanoveném termínu - dnes odesláno kurýrem - splněno 
76/4 - Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2018 včetně plánu hospodářské činnosti a rozpočtového 

výhledu - materiál do ZMČ připraven - splněno 
76/5 - DPP na „Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly MČ Praha 22“ - materiál do ZMČ 
připraven - splněno 
76/6 - Vyhodnocení VZMR „Odborné služby v oblasti GDPR“ - uchazeč s rozhodnutím seznámen – 
splněno; SoD uzavřena - splněno 
76/7 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2125 a 2127 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s. - žadatel informován, smlouva zaslána k podpisu - trvá 
76/8 - Nákup NP za účelem zřízení lékařských ordinací - uzavření kupní smlouvy se spol. Vivus 
Uhříněves s.r.o. - materiál do ZMČ připraven - splněno 
76/9 - Směna částí pozemku parc. č. 1900/82 za pozemek parc. č. 1900/295 vše v k. ú.  Uhříněves se 
společností Vivus Uhříněves s.r.o. - záměr vyvěšen, materiál do ZMČ připraven - splněno 
76/10 - Výkup pozemků parc. č. 219/11, 219/6, 219/5 a 219/8 v k. ú. Pitkovice za účelem rozšíření 

infrastruktury Pitkovic - záměr vyvěšen, materiál do ZMČ připraven - splněno 
76/11 - Souhlas s umístěním sídla firmy - žadatel informován, stanovisko odesláno - splněno 
76/14 - Programy MČ Praha 22 na rok 2018 - programy vyhlášeny do 12. 3. 2018, vyhodnocení                  
do 79. RMČ dne 21. 3. 2018, jednání hodnotící komise se uskuteční dne 14. 3. 2018 od 9 hodin - trvá 
76/15 - Dotace na závodní družstvo v přívlači Českého rybářského svazu, z.s.,, MO Uhříněves - smlouva 
podepsána - splněno 
76/16 - VZMR na služby s názvem „Koordinátor akcí Praha 22/15 (obchvat Hornoměcholupská, 
přeložka Novopetrovická, komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici)“ - schválení způsobu 
zadání, zadávacích podmínek, seznamu účastníků a hodnotící komise - vyhodnocení proběhlo dne 22. 2., 
dnes na programu bod 5 
76/19 - Různé 
A/ Ples MČ Praha 22 - smlouva s Dětským krizovým centrem podepsána - splněno 

B/ Informace místostarosty pana Knotka - Žádost ZO Senioři Praha 22 - trvá 

 
3. Rozpočtové úpravy 
Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek. 
Usnesení: 
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy. 
/5:0:1/ 

 

4. Vyhodnocení VZMR „Administrátor a koordinátor VZ dopravního charakteru a projektů s tím 

souvisejících“  
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí písemnou Zprávu o veřejné zakázce ze dne 19. 2. 2018 a doporučení hodnotící 

komise.   

2. RMČ rozhodla po konzultaci všech přítomných radních o zrušení soutěže VZMR „Administrátor a 

koordinátor VZ dopravního charakteru a projektů s tím souvisejících“ z důvodu rozšíření počtu 

VZMR a Zjednodušeného podlimitního řízení dopravního charakteru. 

3. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi připravit nové zadávací podmínky soutěže VZMR 

„Administrátor a koordinátor VZ dopravního charakteru a projektů s tím souvisejících“ 
/5:0:1/ 
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5. Vyhodnocení VZMR „Koordinátor akcí Praha 22/15 (obchvat Hornoměcholupská, přeložka 

Novopetrovická, komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici)“ 
Materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí písemný Protokol o jednání ze dne 20. 02. 2018 a Oznámení o výběru 

dodavatele ze dne 20. 02. 2018.  

2. RMČ souhlasí s nabídkou uchazeče Me one, s.r.o. IČ:02577038 na „Koordinátor akcí Praha 22/15 

(obchvat Hornoměcholupská, přeložka Novopetrovická, komunikační propojení Františka Diviše - 

K Dálnici)“ za celkovou cenu 1 075 000 Kč bez DPH. 

3. RMČ ukládá  
a) administrátorovi veřejných zakázek společnosti  OTIDEA avz, s.r.o. seznámit uchazeče 

s rozhodnutím o výběru dodavatele, 

b) radnímu Ing. Semeniukovi na základě plné moci uzavřít smlouvu o výkonu činnosti 

koordinátora akcí. 
/5:0:1/ 
 
6. Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ -  změna fasády nové přístavby  - dodatek č. 1 
Materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD 47/2017 (ev. č. zhotovitele 2/Sv/2017) na 
realizaci projektu pod názvem „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“.  

2. RMČ schvaluje navýšení ceny díla o 5 477 381 Kč bez DPH (tj. 6 627 631 Kč vč. DPH). 
3. RMČ schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 6. 2018. 
4. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi na základě plné moci podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě       

o dílo č. SD 47/2017 (ev. č. zhotovitele 2/Sv/2017) na realizaci projektu pod názvem „Navýšení 
kapacity ZŠ U Obory“.  

/5:0:1/ 
 
7. Rozpočty příspěvkových organizací MČ Praha 22 na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu 
příspěvkových organizací MČ Praha 22 na roky 2019 a 2020 
Písemný materiál objasnil radní pan Coller. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje  

a) rozpočty - plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 22 na rok 2018 

podle přílohy č. 1,  

b) střednědobé výhledy rozpočtu - plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací zřízených MČ 

Praha 22 na roky 2019 - 2020 podle přílohy č. 2.  

2. RMČ ukládá OKÚ 

a) zveřejnit rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 

22 do 30 dnů od jejich schválení v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, na internetových stránkách MČ Praha 22, 

b) informovat ředitelky/ředitele zřízených příspěvkových organizací o přijatém usnesení,  
/5:0:1/ 
 
8. Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) 
Písemný materiál objasnil radní pan Coller. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  

a) se zapojením MČ Praha 22 do výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, 

b) se zajištěním konzultačních a poradenských služeb s Evropskou rozvojovou agenturou, s. r. o.,    

Na Čihadle 55, Praha 6, IČ: 28441907 pro zpracování neinvestičního projektu OP Výzkum, vývoj 

a vzdělávání ve výzvě Místní akční plány rozvoje vzdělávání (02_17_047) s požadovaným 

termínem dokončení nejpozději do 6. 4. 2018. 

2. RMČ ukládá OKÚ vystavit objednávku na odsouhlasené služby 
/6:0:0/ 
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9. Úprava provozu autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) č. 228 
Písemný materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s úpravou provozu autobusové linky PID č. 228 dle dopravního opatření Úprava 

provozu autobusových linek PID v oblasti Malešic. 

2. RMČ souhlasí se spoluprací s HMP při výstavbě autobusových zastávek v Bečovské ulici. 
/6:0:0/ 

 
10. Různé 
A/ Informace radního Mgr. Matyáška 
 1.  1. společné plánování k projektu SEJDEME SE V PARKU 

Na MČ Praha 22 se obrátila paní Mgr. Paličková, předsedkyně spolku Naše Pitkovice se žádostí              
o souhlas s užitím znaku MČ Praha 22 na akci: 1. společné plánování k projektu SEJDEME SE 
V PARKU, která se koná 3. března 2018 v Pitkovicích.  

 Usnesení:  
1. RMČ souhlasí s užitím znaku MČ Praha 22 na této akci. 
2. RMČ ukládá OKÚ informovat žadatelku o přijatém usnesení.  

  /6:0:0/ 
 
 2.  Předchozí písemný souhlas k užívání znaku MČ Praha 22 

Podle § 15 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, mohou státní orgány a fyzické a právnické osoby užívat znak a vlajku městské části jen 
s předchozím písemným souhlasem městské části. Vzhledem k opakujícím se žádostem spolku Naše 
Pitkovice, z. s., IČ: 05825016 a SPOLEK OBČANŮ HÁJKU, IČ: 03710947 je doporučeno těmto 
organizacím vystavit předchozí písemný souhlas k tradičním akcím, které budou v souladu s účelem 
jejich činnosti. Účelem spolku Naše Pitkovice, z. s., je přispívat k vytváření živé sousedské komunity a 
dobrého místa pro život v Pitkovicích a u SPOLKU OBČANÉ HÁJKU je to péče o rozvoj 
společenského, kulturního a sportovního života v Hájku u Uhříněvsi. Souhlas bude možné odvolat.     

 Usnesení: 
1. RMČ souhlasí s užíváním znaku městské části Praha 22 na tradičních akcích předem oznámených 

MČ u spolku: 
a) Naše Pitkovice, z. s., IČ: 05825016, které budou přispívat k vytváření živé sousedské komunity 

a dobrého místa pro život v Pitkovicích,  
      b) SPOLEK OBČANŮ HÁJKU, IČ: 03710947, které budou přispívat k péči o rozvoj 

společenského, kulturního a sportovního života v Hájku u Uhříněvsi.    
2. RMČ ukládá OKÚ informovat předsedy spolků s přijatým usnesením. 
/6:0:0/ 

 
B/ Informace Ing. Petra 

1. Uzavření OIC - z provozních důvodů je radě navrženo uzavření OIC v sobotu 31. 3. 2018               
(dne 30. 3. je svátek -Velký pátek a dne 2. 4. je Velikonoční pondělí). Předpokládáme, že ze strany 
občanů nebude velký zájem a provoz by byl neekonomický. 
Usnesení:  
RMČ souhlasí s uzavřením provozu OIC v sobotu 31. 3. 2018. 
/6:0:0/ 
 

2. Kamerový systém v ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 - ředitel ZŠ Mgr. Měchura písemně 

informoval zřizovatele o spuštění kamerového systému v budovách ZŠ, k zajištění ochrany majetku 

zřizovatele, školy a osob pobývajících v budově školy a k předcházení výskytu rizikového chování.  

RMČ bere na vědomí spuštění kamerového systému v budovách ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů.  
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C/ Informace radního RNDr. Louly  

Odstranění několika lip a jedné sakury ze stromořadí u DH Strakošova  

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informaci o odstranění nejpoškozenějších dřevin u DH Strakošova a jejich 

náhradě na podzim 2018 (dle finančních možností). 

2. RMČ ukládá OŽPD stav výsadeb v Nových Pitkovicích nadále pravidelně sledovat a pokračovat ve 

zdravotních probírkách s následnou náhradou odstraněných jedinců. 

/6:0:0/ 

 

D/ Informace pana starosty  

Příměstské tábory   

Organizátoři příměstských táborů budou osloveni k předložení svých nabídek pro děti z naší MČ během 

letošních prázdnin. Následně bude stanoven způsob poskytování příspěvků pro zřízené příměstské tábory 

z rozpočtu MČ Praha 22. 

RMČ informaci bere na vědomí. 

 

 
Zasedání bylo ukončeno v 11:40 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 

 


