
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

     číslo 33/1 

     ze dne 26. 7. 2017 

 

Návrh změny územního plánu 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.   BERE NA VĚDOMÍ 

- předložený návrh a žádost na změnu Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 

Prahy na katastru Dolních Měcholup. Změna spočívá ve stabilizaci rozvojových ploch 

územního plánu dle priorit územního rozvoje schválených usnesením zastupitelstva 

MČ č. 9/1 ze dne 27.7.2015 

II. SOUHLASÍ 

- s předloženým návrhem a žádostí na změnu územního plánu spočívající ve stabilizaci 

rozvojových ploch Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy dle priorit 

územního rozvoje schválených usnesením zastupitelstva MČ č. 9/1 dne 27.7.2015 

III. POVĚŘUJE 

- starostu podpisem podáním návrhu a žádosti o změnu územního plánu na Odbor 

územního plánu MHMP do 31.7.2017 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 zástupce starosty 

 

Příloha 

 

file://///Diskstation/s/Tajemnice/Zastupitelstvo%202014-2018/ZAST%2033%20mimoř%2026.7.2017/Návrh3%20stabilizaceVRU_orto_UP%20T_Ch%20150dpi_A3.pdf


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 33/2 

     ze dne 26. 7. 2017 

 

Zadání urbanistických studií 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.  BERE NA VĚDOMÍ 

- návrh VÚR na zadání urbanistických studií rozvojových lokalit Malého Háje, 

východního okraje historické zástavby Dolních Měcholup a městského a krajinného 

parku 

II. SOUHLASÍ 

- se zadáním 3 urbanistických studií rozvojové lokality Malého Háje v hodnotě do 

70.000,- Kč za jednu studii 

- se zadáním 3 urbanistických studií rozvojové lokality východního okraje historické 

zástavby Dolních Měcholup v hodnotě do 70.000,- Kč za jednu studii 

- se zadáním 3 urbanistických studií městského a krajinného parku v hodnotě do 

70.000,- Kč za jednu studii 

- s tím, že zadání bude provedeno vždy 3 konkrétním projektantům tak, aby ze třech 

odevzdaných návrhů mohlo být vybráno pro Dolní Měcholupy nejlepší řešení. 

S ohledem na krátkou lhůtu plnění nebude v tomto případě proveden výběr nejlevnější 

nabídky, ale bude, v souladu s bodem 2.1.3 vnitřního předpisu o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu, zadána zakázka za cenu v místě a čase obvyklou. 

III. POVĚŘUJE 

- starostu zadáním výše uvedených studií 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Ing. Luboš Ježil 

 zástupce starosty 

 

 


