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Zápis z 85. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 6. 2018 
od 10:00 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. 

Úvodem pan starosta představil hosta paní ředitelku Mgr. Kateřinu Koláčkovou ze společnosti               

OTIDEA avz s.r.o., která byla pozvána jako administrátor VZ k objasnění a doporučení dalšího postupu 

zrušení VZ s názvem „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“. 

 

 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 84. zasedání RMČ ze dne 30. 5. 2018  
3. Návrh nových žadatelů do bytu zvláštního určení v DPS II 
4. Koncepce prorodinné a proseniorské politiky MČ Praha 22 
5. Oprava cestní sítě Husovo nám. - 2. etapa - schválení rozpočtové úpravy 

6. DPS Betlímek - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení k distribuční soustavě 

s PREdistribuce, a. s.   
7. Čerpání úplaty v MŠ Pitkovice 
8. Zápis ze 4. jednání Komise kultury ze dne 17. 5. 2018 

9. Vyjádření MČ k oznámení zjišťovacího řízení - Hostivařská spojka  

10. Zápis z 19. zasedání Komise dopravy ze dne 4. 6. 2018 

11. Zápis z 11. zasedání Komise životního prostředí ze dne 6. 6. 2018 

12. Zápis z 16. jednání Komise školské ze dne 24. 5. 2018 

13. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 7. 6. 2018 
14. Různé 

A/ Návrh na uzavření OIC dne 7. 7. 2018 

B/ Žádost o poskytnutí dotace pro DPS Jiskřička 

C/ Práce na tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2019 - dopis starostům 

D/ Informace radního Ing. Semeniuka 
 

2. Kontrola zápisu z 84. zasedání RMČ ze dne 30. 5. 2018 

84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2

62/261/260/259/258/257/256/255/254/253/2,52/ 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 informace paní Čížkové ze SŽDC již obdrželi znalecký posudek na ocenění nemovitostí. Po jeho kontrole 

a vyhodnocení nám budou všechny rozhodné skutečnosti včetně návrhu kupní ceny oznámeny dopisem  - trvá  
84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/7(65.RMČ
dne 23. 8. 2017)- Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1059   v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - 
smlouva podepsána - splněno 
84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/17 (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  
84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/4 (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 
84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/5 (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 - 

podáno na KN 

84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,6/2,75/2,74/11 (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) - uchazeč (stěžovatel) VISTORIA CZ a.s. zaslal DS dne 16. 5. námitku proti 

porušení zákona č. 137/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. ORS tuto námitku obdržel dne 18. 5. a téhož 
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dne  byla odeslána AK Mgr. Lukáše Eichingera, MBA. Dne 25. 5.  se konala schůzka u pana starosty.            

Na 84. zasedání rada souhlasila vyhovět námitkám ke zrušení zadávacího řízení k VZ s názvem „Tělocvična - 

víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“  

Usnesení: 
RMČ potvrzuje souhlas se zrušením zrušení zadávacího řízení VZ s názvem „Tělocvična - víceúčelová 

sportovní hala ZŠ Jandusů“. Zrušení zrušení zadávacího řízení bude odesláno všem účastníkům výběrového 

řízení. 

/6:0:1/ 

 
84/52,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/13 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - Zápis ze 17. 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 zpracovaná projekční kanceláří Inpar. Po projednání studie proveditelnosti v komisi 
dopravy bude RMČ navržena forma spoluúčasti na přípravě projektu a jeho realizaci - trvá - dnes 
v materiálech - zápis z 19. KD - bod 10 

84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/7 (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 - čeká se na splnění požadavků - trvá 
83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/18 (75. RMČ dne 24. 1. 2018)   - Navýšení kapacity ZŠ U Obory 
- změna fasády nové přístavby - RAD Ing. Semeniuk informoval o dalším jednání na MHMP, p. Knotek 
informoval o návrhu spol. WAREX o pokračování nájemního vztahu nebo na odkup kontejnerů - trvá 

84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/19B (75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Informace STA - 

Jmenování pracovní skupiny k vypracování předběžných připomínek k Metropolitnímu plánu - materiál 

do ZMČ zpracován - splněno 

84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/6 (78. RMČ dne 7. 3. 2018) - Oslavy k výročí 100 let od založení 

samostatné Československé republiky - probíhá; program oslav projednáván na KK dne 17. 5. a 14. 6. -

zápis ze 17. 5. dnes na programu bod 10 
84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/3 (79. RMČ dne 21. 3. 2018) - Pronájem NP - ordinací v čp. 1610 ul. Ke kříži 
v Praze - Uhříněvsi - podepsány dvě smlouvy - trvá 
84/2,83/2,82/2,81/2,80/3 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - Zřízení služebností ve prospěch MČ P22 v rámci 
výstavby Obytného areálu U Starého mlýna se společností CWI DELTA s.r.o. - smlouva zaslána na KN - 
trvá 
84/2,83/2,82/2,81/2,80/4 (80. RMČ dne 4. 4. 2018)  - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. 1920/32 a 2174 v k. 
ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
84/2,83/2,82/2,81/2,80/18 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - Zápis z 2. zasedání KK ze dne 22. 3. 2018 - 
vypracování žádosti o předložení cenové nabídky u fotografa Jadrana Šetlíka na zhotovení 18 ks rámovaných 
fotografií s gravírovaným mosazným štítkem uhříněveských starostů a předsedů MNV formátu A3 pro 
umístění v zasedací síni zastupitelstva v budově radnice a 18 ks fotografií formátu A4 pro umístění 
v prostorách Uhříněveského muzea, s tím, že soubory by byly zhotoveny a instalovány v rámci oslav 100. 
výročí vzniku ČSR jako důstojná vzpomínka na generace předešlé pro generace příští - podklady předány dne 
29. 5. panu Šetlíkovi - čeká se na nabídku - trvá 
84/2,83/2,82/2,81/4 (81. RMČ dne 18. 4. 2018) - Pořízení, zajištění povolení k umístění a samotné umístění  
zahradního domku pro potřeby a využití Spolku Naše Pitkovice na pozemku parc. č. 219/63, k. ú. 
Pitkovice, projekt „Sejdeme se v parku“ - žádost o Oznámení záměru (nově nazvaný formulář v rámci  
umístění a schválení odborem výstavby) byl podaný dne 25. 4. 2018; po vydání povolení bude řešeno 
objednáním domku a jeho umístěním; jedná se o realizaci na zakázku -  trvá 
84/2,83/2a11,82/2,81/7 (81. RMČ dne 18. 4. 2018)  - VZ „Pořízení užitkového vozidla na alternativní 
pohon - MČ P22“- OHS - b) podat žádost o dotaci na SFŽP - probíhá; výběr zhotovitele VZ „Pořízení 
užitkového vozidla na alternativní pohon - MČ P22“ - smlouva podepsána - splněno 
84/2,83/2,82/4 (82. RMČ dne 2. 5. 2018)  - Havarijní oprava lávky nám. Bratří Jandusů na pozemku 
parc. č. 2002, parc. č. 2003 a parc. č. 2180 k. ú. Uhříněves - zpracování PD zadáno - trvá 
83/2,82/17 (82. RMČ dne 2. 5. 2018) - Různé C/ Informace radního pana Collera - Dětský den na 
Rychetách - nebyl dosud vyúčtován - trvá 
84/2,83/3 (83. RMČ dne 16. 5. 2018) - VZMR „Restaurování pomníku sv. Jana Nepomuckého“ -  byla 
doručena jedna nabídka, žadatel byl vyzván k doplnění s T. do 15. 6. - trvá 
84/2,83/5 (83. RMČ dne 16. 5. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1906/46 v k. ú. Uhříněves ve 
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prospěch sp - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1646/2 a 2202/6 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Česká 
telekomunikační infrastruktura  - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
84/2,83/6 (83. RMČ dne 16. 5. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1906/46 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch Česká telekomunikační infrastruktura - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - 
trvá 
84/2,83/9 (83. RMČ dne 16. 5. 2018) - Ukončení NS s panem Martinem Orlem - smlouva bude ukončena 
k 31. 7. 2018 - trvá 

RMČ souhlasila s proplacením částky 10 000 Kč za opravu plynového kotle s tím, že kotel bude zanesen do 

majetku MČ Praha 22 - trvá 
84/3 - Stanovení počtu členů ZMČ P22 pro VO 2018-2022 - materiál do ZMČ zpracován - splněno 
84/4 - Výkup pozemků parc. č. 1666/6, 1666/10, 1666/12, 1666/13, 1666/16 a části 1666/8 v k. ú. 
Uhříněves - uzavření KS - materiál do ZMČ zpracován - splněno 
84/5 - Uzavření smlouvy o spolupráci za účelem vypořádání existence staveb na pozemcích parc. č. 
1666/6 a 1666/13 v k. ú. Uhříněves  - materiál do ZMČ zpracován - splněno 
84/6 - VZMR s názvem „Výměna oken, oprava fasády a střechy na domě čp. 380/34 Husovo náměstí“ 

- smlouva o dílo podepsána - splněno 
84/7 - VZMR s názvem „Oprava garáží čp. 1257 - II. suterén“ - smlouva o dílo podepsána - splněno 
84/8 - Opakovaná VZMR na dodávky s názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ - 
vyhodnocení zadávacího řízení 

a) starosta písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno 

b) kupní smlouva byla podepsána – splněno 

84/9 - VZMR s názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ - schválení investičního záměru, způsobu zadání, 

zadávacích podmínek, seznamu účastník a hodnotící komise 

- ORS zajistil zadání VZMR na dodávky v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016  a to dne 5. 6. 2018, 

hodnotící komise bude zasedat dne 19. 6. 2018 -  trvá 

- starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno 

84/10 - Zápis z Komise VaÚP ze dne 21. 5. 2018 - připomínky na 20. ZMČ předloženy - splněno 
84/12 - Organizace provozu MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 - další místo výkonu - materiál do 
ZMČ zpracován - splněno 
84/13 - Zřízení PO - MŠ V Bytovkách, příspěvkové organizace, Praha 10, V Bytovkách - materiál do ZMČ 
zpracován - splněno 
84/14 - Knihovní řád platný od 25. 5. 2018 - zveřejněn - splněno 
84/15 - Zápis do kroniky za rok 2017 - odměna byla kronikáři vyplacena - splněno 
84/16 - Zápis ze 4. jednání KK ze dne 17. 5. 2018 - dnes na programu bod 8 
84/18 - Návrh termínů zasedání RMČ P22 na II. pololetí 2018 do konce VO - termíny zveřejněny - 
splněno 
84/19 - Návrh programu 20. ZMČ P22, které se uskuteční 20. 6. 2018 - materiály rozeslány a zveřejněny - 
splněno 
84/20 – Různé A/ Petice proti zrušení fotbalového hřiště v areálu ZŠ Jandusů 2 a výstavbě tělocvičny na 
jeho místě - petice je na programu 20. ZMČ jako bod 9 
 

 
3. Návrh nových žadatelů do bytu zvláštního určení v DPS II 
Písemný materiál objasnil místostarosta Bc. Selinger. 
Usnesení: 

RMČ ukládá  

a) OSVZ vyrozumět žadatelku o stanovisku RMČ, 

b) OSM uzavřít nájemní smlouvu o pronájem bytu v budově DPS II, s paní V. T. na dobu určitou od        

1. 7. 2018, s možností prodloužení.  
/7:0:0/ 
 
4. Koncepce prorodinné a proseniorské politiky MČ Praha 22 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 
RMČ schvaluje Koncepci prorodinné a proseniorské politiky v MČ Praha 22. 
/7:0:0/ 
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5. Oprava cestní sítě Husovo nám. - 2. etapa - schválení rozpočtové úpravy 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Petr Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zpracování zjednodušené PD akce „Oprava cestní sítě Husovo náměstí - 
2. etapa“. 

2. RMČ ukládá ORS zajistit zpracování zjednodušené PD akce „Oprava cestní sítě Husovo náměstí -    
2. etapa“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.  

/6:0:1/ 

 
6. DPS Betlímek - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení k distribuční soustavě 
s PREdistribuce, a. s.   
Písemný materiál objasnil radní Ing. Petr Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení projektovaného objektu DPS 
Betlímek k distribuční soustavě a o zajištění požadovaného rezervovaného příkonu s jejím 
provozovatelem PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 (viz návrh smlouvy 
v příloze č. 2). 

2. RMČ schvaluje úhradu podílu MČ na oprávněných nákladech spojených s připojením objektu DPS 
Betlímek k distribuční soustavě a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu v celkové výši 
212 500 Kč. 

3. RMČ ukládá starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o připojení objektu DPS Betlímek s 
PREdistribuce, a. s.  

/6:0:1/ 
 
7. Čerpání úplaty v MŠ Pitkovice 
Materiál byl předložen písemně.  

1. RMČ souhlasí s použitím úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Pitkovice tak, jak je uvedeno 

v důvodové zprávě. 

2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitelku MŠ Pitkovice Mgr. Vlastu Zdobinskou. 

/7:0:0/ 
  
 
8. Zápis ze 4. jednání Komise kultury ze dne 17. 5. 2018 
Materiál byl předložen písemně.  
Usnesení: 
RMČ rozhodla o stažení materiálu z programu zasedání.          
 /7:0:0/ 
 

9. Vyjádření MČ k oznámení zjišťovacího řízení - Hostivařská spojka  

Písemný materiál objasnil pan starosta. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s realizací záměru „Stavba č. 42823, 3 - Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP 

(Hostivařská spojka)“, který je popsaný v oznámení ke zjišťovacímu řízení EIA zpracovaným v dubnu 

2018 Ing. Janem Králem a Ing. Janou Zubinovou, za následujících podmínek: 

o Protihluková opatření rozšířit na celý úsek Hostivařské spojky od ulice Bečovská až po SOKP 

511 (MÚK Uhříněves), a to nejen směrem k zástavbě, ale i na stranu klidové zóny v okolí 

Podleského rybníka, tj po obou stranách komunikace. V místech, kde je komunikace vedena 

v úrovni terénu je třeba vytvořit dostatečně široký pás izolační zeleně a na estakádě omezit 

šíření hluku do okolí průhlednými protihlukovými stěnami. Snížení hlukové zátěže umocnit 

použitím „tichého“ asfaltu. 

o K zachování dostupnosti klidové zóny v okolí Podleského rybníka, sloužící pro krátkodobou 

rekreaci občanů, vybudovat v celém úseku mimoúrovňová křížení Hostivařské spojky se 

stávajícími cyklotrasami a trasami pro pěší. Zároveň je třeba promítnout nově upravené vedení 

cyklotrasy celoměstského významu A24 přes MÚK Uhříněves do napojení s cyklotrasou 

A239 při zachování mimoúrovňového křížení s Hostivařskou spojkou. 
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o Pro ochranu spodních a povrchových vod pravidelně sledovat kvalitu odpadních srážkových 

vod před jejich vypuštěním z retenčních nádrží. V oznámení je chybně označena vodoteč 

č.h.p. 1-12-08-029/024 jako meliorační příkop. 

2. RMČ ukládá starostovi zaslat stanovisko s připomínkami k záměru „Stavba č. 42823, 3 - 

Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP“ příslušnému úřadu, tj. odboru ochrany prostředí 

MHMP. 

/7:0:0/ 

 

10. Zápis z 19. zasedání Komise dopravy (dále jen KD) ze dne 4. 6. 2018 

Materiál byl předložen písemně. 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání Komise dopravy ze dne 4. 6. 2018. 

2. RMČ souhlasí s připomínkami KD ke stavbě č. 42823,3 Propojovací komunikace Kutnohorská  

SOKR. 

3. RMČ ukládá starostovi uplatnit připomínky ve vyjádření MČ ve zjišťovacím řízení.  

4. RMČ souhlasí s doporučením KD uvedeném v bodě č. 9 zápisu, řešit situaci prahů až po dokončení 

výstavby chodníků v ul. Fr. Diviše. 

/7:0:0/ 

 

11. Zápis z 11. zasedání Komise životního prostředí (dále jen KŽPD) ze dne 6. 6. 2018 

Písemný materiál objasnil radní RNDr. Loula. 

RMČ bere na vědomí zápis z KŽPD ze dne 6. 6. 2018. 

 
12. Zápis z 16. jednání Komise školské ze dne 24. 5. 2018 
Materiál byl předložen písemně 
RMČ bere na vědomí jednotlivé body zápisu z 16. jednání Komise školské ze dne 24. 5. 2018. 
 

13. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 7. 6. 2018 

Materiál byl předložen písemně 

RMČ bere na vědomí zápis z RR UZ ze dne 7. 6. 2018. 

 
14. Různé 

A/ Návrh na uzavření OIC dne 7. 7. 2018 - z provozních důvodů je radě navrženo uzavření OIC v sobotu          

7. 7.  2018 (5. 7. a 6. 7. - státní svátky).  

RMČ souhlasí s uzavřením OIC v sobotu 7. 7. 2018.  

/7:0:0/ 

 

 

B/ Žádost o poskytnutí dotace - na MČ se obrátila předsedkyně DPS Jiskřička, z.s., s písemnou žádostí o 

poskytnutí individuální dotace k natočení sborového profilového CD, které nebude určeno k prodeji, ale bude 

sloužit k propagaci sboru Jiskřička a městské části Praha 22. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí žádost o poskytnutí individuální dotace pro DPS Jiskřička, z.s.,, IČ 68407874 
k natočení profilového CD dětského pěveckého sboru Jiskřička. 

2. RMČ ukládá místostarostovi Bc. Selingerovi předložit žádost na 20. ZMČ (na stůl) jelikož 

požadovaná částka dotace je vyšší než 50 000 Kč. 

/7:0:0/ 

 

 

C/ Informace Ing. Petra  

Práce na tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2019 - dopis starostům - jedná se dopis z MHMP odboru rozpočtu 

s informací, že probíhají práce na tvorbě návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019, střednědobého výhledu 

rozpočtu do roku 2024 a navazujícího dlouhodobého výhledu. MČ hl. m. Prahy, jako žadatelé o dotaci v roce 

2019 z rozpočtu hl. m. Prahy, byly vyzvány, aby požadavky předaly na formuláři zveřejněném na extranetu hl. 

m. Prahy s termínem do 31. 7. 2018. 
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Souhrnný materiál s požadavky všech odborů ÚMČ zpracuje ORS a bude předložen k projednání na 

zasedání RMČ.  

RMČ informaci bere na vědomí. 

 

D/ Informace radního Ing. Semeniuka 

 Přístavba ZŠ U Obory - informace o prodloužení termínu dokončení o 21 dnů z důvodu vysoké 

vlhkosti betonových podlah, finanční vyčíslení realizovaných VCP (obojí bude zakotveno 

v připravovaném dodatku k SoD). 

Dále pan radní informoval o projektovém řešení venkovních úprav mezi novou přístavbou a stávající 

tělocvičnou ZŠ U Obory. 

 

 RMČ informace bere na vědomí. 

 

Zasedání 16. mimořádné RMČ Praha se uskuteční ve středu 20. 6. 2018 od 14 hodin. 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 12:20 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 
 


