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Zápis z 33. mimořádného zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - 

Dolní Měcholupy konaného dne 26. 7. 2017  
 

Přítomni: Luboš Ježil (HPP), David Pavel (NM), Martin Svoboda (NM), Jiří Voříšek (ODS), 

Markéta Zimová (ODS), Šárka Fořtová (tajemnice úřadu), veřejnost 

Omluveni: Gabriela Dvořáková (NM), Jiří Jindřich (ODS), Lucie Sobková (ODS), Otakar 

Vich (NM) 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17.38 hod. 
 

Zástupce starosty přivítal přítomné na řádně svolaném mimořádném 33. veřejném zasedání 

zastupitelstva městské části a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné.  

Do návrhové komise pro tvorbu usnesení ze zasedání byli navrženi Jiří Voříšek a Martin 

Svoboda 

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi Markéta Zimová a David Pavel. 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Pro: Ježil, Pavel, Svoboda, Voříšek, Zimová  

 

PROGRAM:   

1. Návrh změny územního plánu 

2. Zadání urbanistických studií 

 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Pro: Ježil, Pavel, Svoboda, Voříšek, Zimová  

 

   

1) Návrh změny územního plánu 

Ing. Svoboda informoval o předloženém návrhu a žádosti na změnu Územního plánu 

sídelního útvaru hlavního města Prahy na katastru Dolních Měcholup, který byl projednán 

na výboru územního rozvoje. Změna spočívá ve stabilizaci rozvojových ploch územního 

plánu dle priorit územního rozvoje schválených usnesením zastupitelstva MČ č. 9/1 ze 

dne 27.7.2015, kde byly přijaty body strategií pro rozvoj území. Součástí tohoto bodu je i 

dopis (žádost) směřující na MHMP. Zastupitelé souhlasí s předloženým materiálem a 

pověřují starostu podáním návrhu a žádosti o změnu územního plánu na Odbor územního 

rozvoje MHMP do 31.7.2017. Návrh usnesení schválen následovně. 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 33/1  schváleno 

Pro: Ježil, Pavel, Svoboda, Voříšek, Zimová 

 

 

2) Zadání urbanistických studií 

Ing. Svoboda předložil návrh výboru pro územní rozvoj, aby byly k žádosti městské části 

dodány v nejbližší době vypracované studie na budoucí podobu zástavby a parku, které 

budou sloužit i jako podklady k diskusi pro VÚR. Výbor ÚR proto navrhl zadání 

urbanistických studií rozvojových lokalit Malého Háje, východního okraje historické 

zástavby Dolních Měcholup a městského a krajinného parku. Zastupitelé souhlasí se 

zadáním 3 urbanistických studií rozvojové lokality Malého Háje v hodnotě 70 tis. Kč za 

jednu studii, se zadáním 3 urbanistických studií rozvojové lokality východního okraje 

historické zástavby Dolních Měcholup v hodnotě do 70 tis. Kč za jednu studii, se zadáním 

3 urbanistických studií městského a krajinného parku v hodnotě do 70 tis. 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  
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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. O předloženém usnesení 

hlasováno následovně. 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 33/2  schváleno 

Pro: Ježil, Pavel, Svoboda, Voříšek, Zimová 

 

 
 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.18 hodin 
 

Nedílnou součástí zápisu jsou Usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy číslo 33/1-2 ze 

dne 26. 7. 2017 

 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

 

 

Ověřovatelé:     
 

 
     PhDr. Markéta Zimová          Mgr.A. Jiří Jindřich, starosta  

                         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 
 

       Mgr. David Pavel 

 

 

 

 

 

 
 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


