
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 6/1 

ze dne 11. 3. 2019 

 

Bezpečnostní situace v městské části 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha – Dolní Měcholupy za 

měsíc únor 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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číslo 6/2 

ze dne 11. 3. 2019 

 

Dotace spolkům 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- žádost Senioři ČR, z.s. Základní organizace Praha 10 - Dolní Měcholupy, IČ: 69059373, o 

poskytnutí dotace na rok 2019 za účelem konání akcí pro seniory Dolních Měcholup ve výši 

300.000,- Kč 

- žádost OS Leonardo, IČ: 70850542, o dotaci na částečné pokrytí nájemného ve výši 208.200,- 

Kč 

- žádost Sportovního klubu Dolní Měcholupy, IČ: 65995864, o poskytnutí dotace na zajištění 

chodu SK ve výši 300.000,- Kč  

II. SCHVALUJE 

- poskytnutí dotace SČR, z.s. Základní organizace Praha 10 - Dolní Měcholupy ve výši 

300.000,- Kč 

- poskytnutí dotace OS Leonardo ve výši 208.200,- Kč 

- poskytnutí dotace SK Dolní Měcholupy ve výši 300.000,- Kč 

- uzavření veřejnoprávních smluv na dotace dle přiloženého návrhu 

III. POVĚŘUJE 

- starostu podpisem veřejnoprávních smluv na schválené dotace 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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číslo 6/3 

ze dne 11. 3. 2019 

 

Směrnice - ceník pronájmů 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- předloženou směrnici – ceník pronájmů uskutečňovaných MČ Praha – Dolní Měcholupy 

II. SCHVALUJE 

- směrnici MČ Praha – Dolní Měcholupy – ceník pronájmů 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 

  



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 6/4 

ze dne 11. 3. 2019 

 

Změny územního plánu 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.   BERE NA VĚDOMÍ  

- čtyři návrhy na změny Územního plánu hl. m. Prahy v rámci tzv. Velkého rozvojového 

území (dále VRÚ) v k.ú. Dolní Měcholupy s označením lokalit LB1, LB2, LK a LP + LSV 

- že z grafického návrhu bude vypuštěn popis lokalit LB1, LB2, LK a LP + LSV 

II. SCHVALUJE 

- návrhy na změny Územního plánu hl. m. Prahy  

- že z grafického návrhu bude vypuštěn popis lokalit LB1, LB2, LK a LP + LSV 

III. POVĚŘUJE 

-  starostu podáním návrhů na změny územního plánu na Odbor územního rozvoje MHMP 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 

  



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 6/5 

ze dne 11. 3. 2019 

 

Optické sítě   

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy  

I. BERE NA VĚDOMÍ   

- záměr vybudování optických sítí a vysokorychlostního připojení k internetu pro co nejširší skupinu 

obyvatel na území MČ Dolní Měcholupy  

- ustanovení § 104 odst. 3) zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích „Maximální výše 

jednorázové náhrady za zřízení služebnosti se stanoví podle zákona upravujícího oceňování majetku“.  

záměr snížení ceny za zřízení práv služebnosti (věcné břemeno) na 15,- Kč/bm pro všechny 

provozovatele veřejné komunikační sítě, pokud zajistí vybudování infrastruktury a zasíťování a 

poskytování připojení k internetu vysokorychlostním optickým připojením s rychlostí min. 800 Mbit/s 

až alespoň 1000 Mbit/s přes takto vybudovanou infrastrukturu do jednotlivých bytových jednotek (cca 

1300 bj) na celém území MČ Dolní Měcholupy, a to nejpozději do 30.6.2022. Snížená cena za zřízení 

práv služebnosti (věcné břemeno) je poskytována z důvodu, že cílem MČ Dolní Měcholupy je, aby 

provozovatelé veřejné komunikační sítě vybudovali předmětnou infrastrukturu a zasíťování až do 

samotných rodinných domů a jednotlivých bytových jednotek na vlastní náklady.  

- podmínku, že v případě, kdy zájemce o vybudování optické infrastruktury, nikoliv vlastním zaviněním 

nezíská veškerá potřebná veřejnoprávní povolení a soukromoprávní tituly ve vztahu k nemovitostem, 

na nichž mají být umístěny dílčí části vybudované a zasíťované optické sítě a v případě, že se pro 

vybudování optických sítí rozhodne více provozovatelů, prodlužuje se lhůta dle předchozího odstavce 

do 31.12.2022, přičemž na konci této lhůty musí být bez výjimky vybudována optická infrastruktura pro 

alespoň 60 % bytových jednotek (cca 780 bj) z celkového počtu 1300 bj.  

- podmínku, že nebude-li zájemce o vybudování optické sítě nikoliv vlastním zaviněním schopen v 

rozsahu zbývajících 40 % bytových jednotek (cca 520 bj) vybudovat optickou síť ve lhůtách výše 

uvedených, je povinen vybudovat optickou infrastrukturu do těchto zbývajících bytových jednotek 

nejpozději do 31.12.2023.  

- informaci, že náklady se pro předpokládaný záměr na území MČ Dolní Měcholupy pohybují v rozmezí 

5,5 až 8,25 mil. Kč (pro připojení cca 550 rodinných domů a 750 bytů). V důsledku snížení ceny za 

zřízení práv služebnosti (věcné břemeno) tak provozovatelé veřejné komunikační sítě při výměře 14.400 

bm uhradí MČ Dolní Měcholupy částku ve výši 216.000,- Kč. Při požadavku na obvyklou cenu za 

zřízení práv služebnosti (věcné břemeno) by provozovatelé veřejné komunikační sítě při výměře 14.400 

bm MČ Dolní Měcholupy uhradili cenu za zřízení práv služebnosti (věcné břemeno) ve výši 150,- 

Kč/bm, tedy 2,16 mil. Kč, avšak v takovém případě nejsou provozovatelé veřejné komunikační sítě 

ochotní předmětnou infrastrukturu vybudovat na vlastní náklady. To jsou ochotni učinit pouze při 

snížení ceny za zřízení práv služebnosti (věcné břemeno). Ze shora uvedeného vyplývá, že snížení ceny 

za zřízení práv služebnosti (věcné břemeno) je pro obyvatele MČ Dolní Měcholupy výhodné.  

- ustanovení § 85 odst. 1-6) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích „Podnik s 

významnou tržní silou na relevantním trhu zajišťující veřejnou komunikační síť, kterému byla uložena 

povinnost zpřístupnit účastnické vedení, je povinen uveřejnit referenční nabídku pro zpřístupnění 

účastnického vedení“.  

- podmínku pro případ, že se pro vybudování optických sítí rozhodne více provozovatelů: Pokud se pro 

vybudování optických sítí rozhodne více provozovatelů, pak se musí mezi sebou dohodnout o společném 

položení technické infrastruktury formou „přípolože“. O příležitosti „přípolože“ musí první 

provozovatel ostatní provozovatele prokazatelně informovat. S ohledem na toto ustanovení nebude MČ 

Dolní Měcholupy umožňovat, po položení optické infrastruktury, zásahy do obecních komunikací v 

místech, kde již bude optická infrastruktura položena.  
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- podmínku, že v případě, kdy provozovatel či provozovatelé vybraní MČ Dolní Měcholupy pro účely 

vybudování infrastruktury a zasíťování neumožní ostatním provozovatelům společné položení technické 

infrastruktury formou „přípolože“ nebo nesplní podmínky tohoto usnesení, tak jsou povinni MČ Dolní 

Měcholupy uhradit obvyklou cenu za zřízení práv služebnosti (věcné břemeno) ve výši 150,- Kč/bm.  

 

II. SOUHLASÍ  

- s podporou budování optických sítí a vysokorychlostního připojení k internetu pro co nejširší skupinu 

obyvatel na území MČ Dolní Měcholupy  

- se snížením ceny za zřízení práv služebnosti (věcné břemeno) na 15,- Kč/bm pro všechny provozovatele 

veřejné komunikační sítě, pokud zajistí vybudování infrastruktury a zasíťování a poskytování připojení 

k internetu vysokorychlostním optickým připojením s rychlostí min 800 Mbit/s až alespoň 1000 Mbit/s 

přes takto vybudovanou infrastrukturu do jednotlivých bytových jednotek (cca 1300 bj) na celém území 

MČ Dolní Měcholupy, a to z důvodu, že cílem MČ Dolní Měcholupy je, aby provozovatelé veřejné 

komunikační sítě vybudovali předmětnou infrastrukturu a připojení až do jednotlivých bytových 

jednotek na vlastní náklady, a to vše nejpozději do 30.6.2022.   

- V případě, kdy zájemce o vybudování optické infrastruktury, nikoliv vlastním zaviněním nezíská 

veškerá potřebná veřejnoprávní povolení a soukromoprávní tituly ve vztahu k nemovitostem, na nichž 

mají být umístěny dílčí části vybudované a zasíťované optické sítě a v případě, že se pro vybudování 

optických sítí rozhodne více provozovatelů, prodlužuje se lhůta dle předchozího odstavce do 

31.12.2022, přičemž na konci této lhůty musí být bez výjimky vybudována optická infrastruktura pro 

alespoň 60 % bytových jednotek (cca 780 bj) z celkového počtu 1300 bj.  

- Nebude-li zájemce o vybudování optické sítě nikoliv vlastním zaviněním schopen v rozsahu zbývajících 

40 % bytových jednotek (cca 520 bj) vybudovat optickou síť ve lhůtách výše uvedených, je povinen 

vybudovat optickou infrastrukturu do těchto zbývajících 40 % bytových jednotek nejpozději do 

31.12.2023.  

- Pokud se pro vybudování optických sítí rozhodne více provozovatelů, pak se musí mezi sebou 

dohodnout o společném položení technické infrastruktury formou „přípolože“. O příležitosti „přípolože“ 

musí první provozovatel ostatní provozovatele prokazatelně informovat. S ohledem na toto ustanovení 

nebude MČ Dolní Měcholupy umožňovat, po položení optické infrastruktury, zásahy do obecních 

komunikací v místech, kde již bude optická infrastruktura položena.  

- že v případě, že se provozovatel veřejné komunikační sítě rozhodne nepřipojit k budování optické sítě 

formou „přípolože“ bude mu zpřístupněno účastnické vedení na základě referenční nabídky majitele 

vybudované optické sítě ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1-6) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích.  

- s podmínkou, že v případě, kdy provozovatel či provozovatelé vybraní MČ Dolní Měcholupy pro účely 

vybudování infrastruktury a zasíťování neumožní ostatním provozovatelům společné položení technické 

infrastruktury formou „přípolože“ nebo nesplní podmínky tohoto usnesení, tak jsou povinni MČ Dolní 

Měcholupy uhradit obvyklou cenu za zřízení práv služebnosti (věcné břemeno) ve výši 150,- Kč/bm.  

III. POVĚŘUJE  

- starostu zveřejněním usnesení   

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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číslo 6/6 

ze dne 11. 3. 2019 

 

Smlouva – Country Saloon  

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- že o usnesení nebude hlasováno 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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číslo 6/7 

ze dne 11. 3. 2019 

 

Kronika 2018 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- navržený zápis do kroniky městské části za rok 2018 

- kronika je vedena v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů, které se zajistí 

vazbou 

II. SOUHLASÍ 

- s vyhotovením zápisu v předložené podobě 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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číslo 6/8 

ze dne 11. 3. 2019 

 

Den bez aut  

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- záměr Městské části Praha – Dolní Měcholupy účastnit se pražského Dne bez aut 2019 

pořádáním akce Den bez aut v Dolních Měcholupech 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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číslo 6/9 

ze dne 11. 3. 2019 

 

Zpráva z KV 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- zprávu z kontrolního výboru 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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číslo 6/10 

ze dne 11. 3. 2019 

 

Přijetí finančních darů 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- přijetí finančních darů od sponzorů na akci Hasičský bál  

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 

 

 


