
 
Městská část Praha 17 

Zastupitelstvo městské části  
 
 

Zápis  
z 19. zasedání konaného dne 13. 5. 2009 

 
 
 
 
 

Zasedání ZMČ zahájila starostka MČ Jitka Synková, přivítala přítomné a konstatovala,  
že zasedání ZMČ bylo svoláno řádně a včas.  
 

Upozornila, že celý průběh zasedání je zvukově zaznamenáván pro účely vyhotovení zápisu. 
 

Zároveň upozornila přítomné zastupitele, že se zápis ze zasedání ZMČ bude vyhotovovat v souladu s 
„Jednacím řádem“. Doslovná citace člena ZMČ bude uvedena na základě jeho žádosti.  
 
 
 

Začátek zasedání:     15:09 
Konec zasedání:        18:41 
 
 

Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny 
 
 
 

Přítomno:      20 členů ZMČ  
                       (dle prezenční listiny, která je uložena u originálu zápisu v Kanceláři starostky)  
 

Omluveni:     Černovský, Kolínová, Krása  
 
 
 

Ověřovatelé:   
Bartoš, Fanta, Fencl  
17,0,2 
 

Návrhová komise:   
Čepek, Katra 
19,0,0 
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Návrh programu  
1) Kontrola zápisu  
2) Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2008 

               Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části 
               Praha 17 za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008  

3) Změny rozpočtu k 31. 3. 2009 – DODATEK   
4) Změny rozpočtu k 30. 4. 2009 
5) Změny rozpočtu k 30. 4. 2009 – DODATEK 
6) Návrh na rozdělení odvodu části výtěžku z provozovaných výherních  

hracích přístrojů na území městské části Praha 17 - Řepy za rok 2008 
7) VI. etapa prodeje  BJ bytového domu Laudova čp. 1015 až 1017    
8) VI. etapa prodeje  BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 až 1174    
9) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1232/XY  

              pro prodej BJ bytového domu Galandova č. p. 1232 až 1234 
10) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j.  1232/XY 

             pro prodej BJ bytového domu Galandova č. p. 1232 až 1234 
11) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j.  1233/XY 

             pro prodej BJ bytového domu Galandova č. p. 1232 až 1234 
12) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1233/XY  

pro prodej BJ bytového domu Galandova č. p. 1232 až 1234  
13) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j.  1233/XY 

             pro prodej BJ bytového domu Galandova č. p. 1232 až 1234 
14) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1234/XY  

pro prodej BJ bytového domu Galandova č. p. 1232 až 1234 
15) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1239/XY   

pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242  
16) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1239/XY   

pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242 
17) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1239/XY  

pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242 
18) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1239/XY   

pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242     
19) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1240/XY   

pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242  
20) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1240/XY   

pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242  
21) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1240/XY 

pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242  
22) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1241/XY  

pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242 
23) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1241/XY   

pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242  
24) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1241/XY   

pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242     
25) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1242/XY   

pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242     
26) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1242/XY   

pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242 
27) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1242/XY   

pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242 
28) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1242/XY   

pro prodej  BJ bytového domu Galandova č. p. 1239 – 1242 
29) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1025/XY 

pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1025 až 1027 
30) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1025/XY 

pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1025 až 1027 
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31) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1027/XY  
              pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1025 až 1027 

32) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1150/XY 
              pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1150 až 1153 

33) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1150/XY 
pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1150 až 1153 

34) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1162/XY 
pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 až 1166 

35) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1163/XY 
              pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 až 1166 

36) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1166/XY 
              pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 až 1166 

37) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1218/XY 
              pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1212 až 1218 

38) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1126/XY 
              pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 až 1128 

39) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1127/XY 
              pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 až 1128 

40) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1127/XY 
              pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 až 1128 

41) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1127/XY 
              pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 až 1128 

42) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1128/XY 
              pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 až 1128 

43) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1277/XY 
pro prodej  BJ bytového domu Španielova čp. 1277 až 1283 

44) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1280/XY 
pro prodej  BJ bytového domu Španielova čp. 1277 až 1283 

45) Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. XY 
o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici 

46) Volný byt č. XY o vel. 1+k.k. s přísl. v 1. patře domu čp. 1094 v Žufanově ul.  
47) Volný byt č. XY o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. patře domu čp. 1119 v Bazovského ul. 
48) Volný byt č. XY o vel. 3+1 s přísl. v 3. patře domu čp. 1193-1194, BBD Vondroušova 
49) Volný byt č. XY o vel. 2+kk s přísl. v 6. patře domu čp. 1193-1194, BBD Vondroušova 
50) Volný byt č. XY o vel. 2+kk s přísl.v 1. patře domu čp. 1193-1194, BBD Vondroušova 
51) Schválení pronájmu bytu č. XY v  domě čp. 1241, Galandova ul.  
52) Schválení společného nájmu byt č. XY v čp. 1241, Galandova a změna oprávněného nájemce  

BJ č. 1241/XY  
53) Schválení společného nájmu byt č. XY v čp. 1237, Galandova a změna oprávněného nájemce  

BJ č. 1237/XY 
54) Schválení společného nájmu b. č. XY, Španielova čp. 1285  
55) Žádost o odkup BJ č. 1268/XY, Španielova ulice 
56) Uzavření nájemní smlouvy k b. č. XY, čp. 1137, Jiránkova   
57) Uzavření nájemní smlouvy k b. č. XY, čp. 1232, Galandova a schválení prodeje BJ 1232/28 
58) Dokumentace vlivů záměru „Břevnovská radiála – č. 7553“ na životní prostředí - EIA 
59) Náměty a připomínky členů ZMČ 

 
 

• Na úvod zasedání informoval zastupitel p. Svoboda o vydané publikaci  
„Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících  
v MČ Praha 17 2009 – 2011“, kterou přítomní zastupitelé před zasedáním obdrželi. 
Zároveň informoval o „Otevřených Dnech sociálních a zdravotních služeb“,  
které se uskuteční ve dnech 21. a 22. května v Centru sociálně zdravotních služeb  
„ Klub17“ – Socháňova 1221.  
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Hlasování o návrhu programu: 20,0,0 
 
 
1) Kontrola zápisu  
 

Zápis z 18. zasedání ZMČ Praha 17 ze dne 18. 3. 2009 
 

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu bez připomínek.  
 

20,0,0 
 
2)  

- Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření  
městské části Praha 17 za rok 2008 
 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17  
za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 

 

Diskutující:   
Neužilová – lékařská posudková služba – posouzení žádostí z r. 2007 – 2008 *  
                     rezerva – doplatek na bydlení 
Fanta – Finanční výbor – stanovisko: nemá připomínky, bere na vědomí tyto „Zprávy“  
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo Zprávu o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření  
městské části Praha 17 za rok 2008 
 

ZMČ projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17  
za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 
 

ZMČ schvaluje Závěrečný účet městské části Praha 17: 
        
       1. za hlavní činnost městské části Praha 17 za rok 2008 s těmito výsledky: 
           úhrn příjmů                    342 121 295,65 Kč 
           úhrn výdajů                    238 984 221,70 Kč 
           přebytek hospodaření     103 137 073,95 Kč 
 

       2. za hospodářskou činnost městské části Praha 17 za rok 2008 s těmito výsledky: 
           výnosy celkem                                         409 098 872,45 Kč 
           náklady celkem                                        220 434 180,99 Kč 
           výsledek hospodaření před zdaněním      188 664 691,46 Kč 
 

       3. za finanční vypořádání městské části Praha 17 za rok 2008 s následujícími výslednými 
           vztahy městské části ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl. m. Prahy: 
           a) městská část odvede do státního rozpočtu                 2 023 990,00 Kč 
           b) městská část odvede do rozpočtu hl. m. Prahy           5 470 843,50 Kč  
               s tím, že městská část Praha 17 žádá Radu hl. m. Prahy o ponechání nevyčerpaných   
               účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2008 pro využití   
               na stejný účel v roce 2009 na akci č. 40204 – ZŠ J. Wericha –  
               výměna oken ve výši 5 000 000,- Kč 
 

ZMČ schvaluje finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2008  
dle tabulek č. 9 tohoto usnesení        
                  

ZMČ souhlasí ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít celoroční 
hospodaření městské části Praha 17 vyjádřením souhlasu, a to bez výhrad  
 

15,0,5 / T: ihned / Z: EKO 
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3) Změny rozpočtu k 31. 3. 2009 – DODATEK 
 

Diskutující:   
Fanta – stanovisko Finančního výboru – nesouhlasí s RO č. 19 (analýza variant umístění úřadu MČ) *  
              nepřiměřeně velká částka * tuto analýzu si můžou zastupitelé vypracovat sami  
Němejc (tajemník ÚMČ) – informace o této studii * nejednalo se pouze o určení budovy, ale i o   
               rozbor vytipovaných možností – technické řešení a odhady nákladů *  
               studie je k dispozici pro nahlédnutí * výběr dodavatele – výběrové řízení 
Bartoš – dotaz, zda se počítá s tím, že bude zkvalitněno prostředí pro zaměstnance i návštěvníky úřadu 
Němejc (tajemník ÚMČ) – poděkoval za podporu pro modernizaci radnice a zkvalitnění prostor  
Fanta – je třeba řešit modernizaci radnice, ovšem zároveň i účelně využívat finanční prostředky  
Woleský – dotaz, zda jsou známy maximální a minimální částky na realizaci navrhovaných variant  
Němejc (tajemník ÚMČ) – odhadní částky za realizaci – cca kolem 100mil. Kč *  
                od počátku plánování je třeba mít odborné znalosti, dodržení hygienických norem  
Woleský – částka za studie v poměru k odhadním částkám za realizaci je přiměřená 
 

Usnesení: 
 

ZMČ schvaluje rozpočtová opatření č. 8-19 
 

13,3,4 / T: ihned / Z: EKO 
 
4) Změny rozpočtu k 30. 4. 2009 
 

Usnesení: 
 

ZMČ schvaluje rozpočtová opatření č. 20-24 
 

20,0,0 / T: ihned / Z: EKO 
 
5) Změny rozpočtu k 30. 4. 2009 – DODATEK 
 

Diskutující:   
Fanta – stanovisko Finančního výboru – RO č. 32 – VŘ, položky - přesun finančních prostředků  
Němejc (tajemník ÚMČ) – schválení finančních prostředků v rámci rozpočtu – kamerový systém *  
              před samotným nákupem kamer – analýza umístění, problematika následného provozu * 
              inspirací byla MČ Praha 11 a její kamerový systém * studie je k dispozici k nahlédnutí * 
             odhadovaná částka za realizaci kamerového systému – 20 mil. Kč  
              + roční provozní náklady – 4 mil. Kč (za určitých předpokladů, lze ušetřit) 
Bartoš – příliš velká částka za studii * částka za právní služby – MČ zaměstnává právníka  
Němejc (tajemník ÚMČ) – výběr dodavatele – výběrové řízení *  
              studie je třeba pro další rozhodování a projektování investičních záměrů * studie má 3části 
Synková – místostarosta Černovský se informoval na kamerový systém v jiných MČ i městech *    
               analýza byla provedena na doporučení pana Černovského 
Fanta – žádá předložení obou studií na jednání Finančního výboru  
Havlíček – umístění kamer – parkoviště * investice 20mil. Kč  - realizující firma tyto informace  
                poskytne – není třeba této studie * příliš vysoká částka  
Němejc (tajemník ÚMČ)  - dva kamerové systémy – městský, lokální * lokální – jednodušší,   
                s vazbou na městský kamerový systém * je třeba odborně naplánovat instalaci kamer 
 

Usnesení: 
 

ZMČ schvaluje rozpočtová opatření č. 25-34 
 

13,3,4 / T: ihned / Z: EKO 
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6) Návrh na rozdělení odvodu části výtěžku z provozovaných výherních  
    hracích přístrojů na území městské části Praha 17 - Řepy za rok 2008  
 

Diskutující:  
Havlíček – Rugby club Praha 5, Smíchov – dotaz, co s nimi má MČ společného  
Synková – jedná se o „Sport bez předsudků“ * projekt, do něhož jsou zapojeny naše základní školy *  
                   pozvánky na akce – můžou být zastupitelům přeposlány * rugby, atletika, fotbal, atd.  
Katra – je dobře, že se rozdávají finanční prostředky pro školy, sport *  
             přehled výherních hracích přístrojů – snížit jejich počet  
Synková – pokud se zakážou hrací přístroje, tak si to provozovatelé změní na videoterminály *   

     MČ pak nezíská žádné peníze 
Fanta – Finanční výbor – žádá o poskytnutí informace, zda darovací smlouva obsahuje omezení  
             nakládání s takto pořízeným majetkem * jsou prováděny kontroly o způsobu nakládání *  
             Tatru Smíchov by měla sponzorovat MČ Praha 5 * účelnější je poskytnout prostředky  
             našim organizacím * poskytnutí daru I. Šimkové  
Synková – kontroly jsou prováděny * Šimková – žádala pro svého syna (tanečník),  
               který bydlí v Řepích *  rugby klub Smíchov – poskytujeme to na naše děti  
Svoboda -  Zpráva o plnění rozpočtu – str. 6 – poplatek za provozování hrací přístroj –  
               je tam uveden celkový počet VHP  
Fanta – návrh – přesun finančních prostředků z Rugby clubu Smíchov pro Centrum sociálně  
             zdravotních služeb  
Bartoš – Klub ledních medvědů – dotaz, o jaké sdružení se jedná * Activity – tábory pro děti * 
               Domov sv. Karla Boromejského – koncert – vysoká částka  
Neužilová – Praha 5 rovněž podporuje Rugby club Praha 5, nesouhlasí se stažením peněz *  
               souhlasí s poskytnutím finančních prostředků  
Fencl – děti z řepských škol soutěží např. v Praze 6 a ta jim nedá pohár a ani medaile -   
              Praha 17 jim posílá peníze na diplomy a ceny           
Čepek – souhlasí s názorem MUDr. Katry 
Synková – Žádost Klubu ledních medvědů – vyčíslení bodů, na co konkrétně žádají * 
                   Žádost Activity – tábor – Borovany u Českých Budějovic –  
                   není známo, zda se účastní děti z naší Městské části  
Fanta – stažení protinávrhu * je třeba nalézt prostředky pro Centrum sociálně zdravotních služeb  
Synková – Centrum sociálně zdravotních služeb má spoustu možností, kde získává prostředky a   
                 úspěšně je získává – má více možností než ostatní  
Čermák – Sokol Řepy – peníze nejsou určeny pro děti, ale na energii *  
                  argument, že CSSZ má více možností – je pravdivý, ale v některých dotacích nejsou jako      
                  příspěvková organizace oprávněnými žadateli 
Neužilová – TJ SOKOL - nesouhlasí s p. Čermákem * není v přehledu nic uvedeno o energiích  
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo návrh na rozdělení odvodu části výtěžku z provozovaných  
výherních hracích přístrojů na území městské části Praha 17 - Řepy za rok 2008 
 

ZMČ schvaluje poskytnutí účelových dotací příspěvkovým organizacím  
dle Přílohy č. l tohoto usnesení 
 

ZMČ schvaluje poskytnutí peněžitých darů organizacím dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení 
 

ZMČ ukládá ekonomickému odboru připravit darovací smlouvy na poskytnutí  
peněžitých darů a zaslat tyto finanční prostředky dle Přílohy č. 2 
 

ZMČ ukládá odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkových organizací  
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací a zaslat tyto finanční prostředky dle Přílohy č. 1 
 

19,0,1 / T:  31. 5. 2009 / Z: EKO, OŠK 
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7) VI. etapa prodeje  BJ bytového domu Laudova čp. 1015 až 1017    
 

Diskutující:  
Katra – dotaz, zda se bere v úvahu, že ceny bytů šly dolů  
Kopecký – na začátku prodeje bylo řečeno, že cena bude stejná na začátku i konci prodeje  
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Laudova čp. 1015 až 1017 v m. č. Praha 17    
oprávněným nájemcům, a to dle záměru č. 014/07/OSOM/P/b  
schváleného  ZMČ Praha 17 usn. č. 5.15 ze dne 16. 5. 2007 
 

ZMČ schvaluje prodej bytových jednotek ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Laudova čp. 1015 až 1017  
v m. č. Praha 17 oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č. 1, která tvoří  
nedílnou součást usnesení, znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky,   
příloha č. 2 a způsob vypracování znaleckého posudku - příloha č. 3. 
  

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM                                                                                 
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
8) VI. etapa prodeje  BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 až 1174    
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1170 až 1174 v m. č. Praha 17    
oprávněným nájemcům, a to dle záměru č. 014/07/OSOM/P/b  
schváleného  ZMČ Praha 17 usn. č. 5.15 ze dne 16. 5. 2007 
 

ZMČ schvaluje prodej bytových jednotek ve smyslu ust. §6 zákona č.  72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v  ul. Vondroušova čp. 1170 až 1174 v m. č. Praha 17  
oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást usnesení,  
znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, příloha č. 2 a způsob vypracování  
znaleckého (expertního) posudku – příloha č. 3. 
 

ZMČ  ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil realizaci  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM                                                                                                                 
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
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9) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1232/XY   
    pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1232 – 1234  
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo  prodej  b. j. č. 1232/XY  v  ul. Galandova čp. 1232 v  k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. §6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY 
 

ZMČ schvaluje prodej b. j. č. 1232/XY v ul. Galandova čp. 1232 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.5 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej  
bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova  
čp. 1232 - 1234 v k. ú. Řepy – prodej V. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

18,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
10) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1232/XY   
      pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1232 – 1234 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo  prodej  b. j. č. 1232/XY  v  ul.  Galandova č.p.  1232 v  k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY 
  

ZMČ schvaluje prodej b. j. č.1232/XY v ul. Galandova čp. 1232 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.5 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej  
bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova  
čp. 1232- 1234 v k. ú. Řepy – prodej V. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

18,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
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11) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1233/XY   
       pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1232 – 1234 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo  prodej  b. j. č. 1233/XY  v  ul.  Galandova čp.  1233 v  k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY 
  

ZMČ schvaluje prodej b. j. č. 1233/XY v ul. Galandova čp. 1233 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.5 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej  
bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu 
Galandova čp. 1232 - 1234 v k. ú. Řepy – prodej V. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

18,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
12) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1233/XY 
      pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1232 – 1234 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo  prodej  b. j. č. 1233/XY  v  ul.  Galandova čp. 1233 v  k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci panu XY 
  

ZMČ schvaluje prodej b. j. č. 1233/XY v ul. Galandova čp. 1233 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci panu XY, který nebyl uveden v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.5 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej bytových   
jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1232 - 1234  
v k. ú. Řepy – prodej V. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

18,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
13) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1233/XY   
      pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1232 – 1234 
 

Diskutující:  
Fanta – navrhuje schválit prodej BJ  
Bartoš – navrhuje schválit prodej BJ * důvodová zpráva – nemá na koho převést druhý byt 
Kopecký – není možné prodávat byty za určitých podmínek 
 

Protinávrh zastupitele p. Fanty: ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1233/XY 
 

Hlasování o protinávrhu p. Fanty: 4,8,7 
 
 
 
Usnesení: 
 

ZMČ projednalo  prodej  b. j. č. 1233/XY v  ul.  Galandova č.p.  1233 v  k. ú. Řepy,  
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ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci paní XY 
  

ZMČ neschvaluje prodej b. j. č. 1233/XY v ul. Galandova čp. 1233 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.5 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej  
bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1232 - 1234  
v k. ú. Řepy – prodej V. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

12,4,3 / T: ihned / Z: OSOM 
 

14) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1234/XY  
      pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1232 až 1234 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo  prodej b. j. č.1234/XY ul. Galandova  čp. 1234 v k. ú. Řepy,   
ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci XY, po zaplacení dluhu 3675,- Kč před rozesláním nabídek. 

 

ZMČ schvaluje  prodej  b. j.  č. 1234/XY v ul. Galandova  čp.1234  v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v  platném znění,    
oprávněnému nájemci panu XY, který nebyl uveden v  příloze č. 1  
usnesení ZMČ 17.5 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej bytových  
jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1232 – 1234  
v k. ú. Řepy – V. etapa. Z důvodu zaplacení dluhu před rozesláním nabídek. 

 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
15) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1239/XY   
       pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242     
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1239/XY v ul. Galandova čp. 1239 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci slečně XY 
  

ZMČ schvaluje prodej b. j. č. 1239/XY v ul. Galandova čp. 1239 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci slečně XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej  
bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1239 - 1242  
v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
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16) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1239/XY   
      pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo  prodej  b. j. č. 1239/XY  v  ul.  Galandova čp.  1239  v  k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY 
 

ZMČ schvaluje  prodej  b. j. č. 1239/XY v ul. Galandova čp. 1239 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej  
bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova  
čp. 1239 - 1242 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
17) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1239/XY   
      pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1239/XY v ul. Galandova čp. 1239 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY 
  

ZMČ schvaluje prodej b. j. č. 1239/XY v ul. Galandova čp. 1239 v k. ú. Řepy, 
ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej  
bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova  
čp. 1239 - 1242 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
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18) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1239/XY   
      pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1239/XY v ul. Galandova čp. 1239 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY 
  

ZMČ schvaluje prodej b. j. č. 1239/XY v ul. Galandova čp. 1239 v k. ú. Řepy, 
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej  
bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova  
čp. 1239 - 1242 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
19) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1240/XY  
       pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1240/XY ul. Galandova čp. 1240 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci panu XY, po úhradě faktury za opravu  
vedení STA ve výši 1.626,- Kč po rozeslání nabídek 
  

ZMČ schvaluje prodej b. j. č. 1240/XY, v ul. Galandova čp. 1240 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci panu XY, který nebyl uveden v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej bytových jednotek 
oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 v k. ú. Řepy 
 – prodej VI. etapa. Z důvodu řádného placení nájemného v minulých letech,  
lze povolit výjimku ze Zásad prodeje 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

19,0,1 / T: ihned / Z: OSOM 
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20) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1240/XY   
       pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1240/XY v ul. Galandova čp. 1240 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci paní XY 
  

ZMČ schvaluje prodej b. j. č. 1240/XY v ul. Galandova čp. 1240 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994  Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej bytových    
jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1239 - 1242  
v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
21) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1240/XY   
      pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1240/XY v ul. Galandova čp. 1240 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci paní XY 
  

ZMČ schvaluje prodej b. j. č. 1240/XY v ul. Galandova čp. 1240 v k. ú. Řepy,   
ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej bytových  
jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1239 - 1242  
v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
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22) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1241/XY  
       pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1241/XY v ul. Galandova čp. 1241 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci paní XY 
  

ZMČ schvaluje   prodej  b. j. č.  1241/XY   v ul.  Galandova   čp. 1241  v k. ú. Řepy,   
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej bytových jednotek 
oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1239 - 1242  
v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
23) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1241/XY  
       pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1241/XY   v ul. Galandova čp. 1241 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci panu XY 
  

ZMČ schvaluje  prodej   b. j. č. 1241/XY  v ul.  Galandova  čp. 1241 v k. ú. Řepy,   
ve smyslu ust.  § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci panu XY, který nebyl uveden v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej bytových  
jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1239 - 1242  
v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa 
 

ZMČ  ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
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24) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1241/XY   
      pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1241/XY v ul. Galandova čp. 1241 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům paní XY a paní XY 
  

ZMČ schvaluje prodej b. j. č. 1241/XY v ul. Galandova čp. 1241 v k. ú. Řepy, 
ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům paní XY a paní XY, které  
nebyly uvedeny v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6  
ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům  
bytového domu Galandova čp. 1239 - 1242 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
25) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1242/XY   
      pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č.   1242/XY v ul. Galandova čp. 1242 v k. ú. Řepy,    
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci paní XY 
  

ZMČ schvaluje prodej b. j. č. 1242/XY v ul. Galandova čp. 1242 v k. ú. Řepy, 
ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej bytových   
jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1239 - 1242  
v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
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26) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1242/XY   
       pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo  prodej  b. j. č.  1242/XY  v  ul. Galandova  čp. 1242  v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY 
  

ZMČ schvaluje prodej b. j. č. 1242/XY v ul. Galandova čp. 1242 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY,   
kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6      
ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům  
bytového domu Galandova čp. 1239 - 1242 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
27) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1242/XY   
      pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1242/XY v ul. Galandova čp. 1242 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci, manželům XY 
   

ZMČ schvaluje prodej b. j. č. 1242/XY v ul. Galandova čp. 1242 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci, manželům XY, kteří nebyli uvedeni  
v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej  
bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1239 - 1242  
v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa 
       

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1242/XY   
      pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1242/XY v ul. Galandova čp. 1242 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY 
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ZMČ schvaluje prodej b. j. č. 1242/XY v ul. Galandova čp. 1242 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům paní XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej  
bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova  
čp. 1239 - 1242 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

19,0,1 / T: ihned / Z: OSOM 
 

29) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1025/XY  
       pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1025 až 1027 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1025/XY v ul. Laudova 1025 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY 
 

ZMČ schvaluje prodeje b. j. č. 1025/XY v ul. Laudova 1025 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 18.15 ze dne 18. 3. 2009 – schvalující prodej bytových  
jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Laudova 1025-1027 – prodej VI. etapa 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil realizaci  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM 
                                                               

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 

30) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1025/XY  
      pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1025 až 1027 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1025/XY v ul. Laudova 1025 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY.  

   

ZMČ schvaluje prodeje b. j. č. 1025/XY v ul. Laudova 1025 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 18.15 ze dne 18. 3. 2009 – schvalující prodej bytových  
jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Laudova 1025-1027 – prodej VI. etapa 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil realizaci  
usnesení ZMČ prostřednictvím  OSOM                                                                                                                
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
 
 

31) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1027/XY  
       pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1025 až 1027 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1027/XY v ul. Laudova 1027 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
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oprávněnému nájemci manželům XY 
   

ZMČ schvaluje prodeje b. j. č. 1027/XY v ul. Laudova 1027 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 18.15 ze dne 18. 3. 2009 – schvalující prodej bytových  
jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Laudova 1025-1027 – prodej VI. etapa 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil realizaci  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM 
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
32) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1150/XY  
      pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1150 až 1153 
 

Diskutující:  
Neužilová – neplatnost výpovědi z nájmu bytu * dotaz, zda má či nemá dekret  
Kopecký – dekret má 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1150/XY v ul. Vondroušova 1150 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci paní XY    
 

ZMČ schvaluje prodeje b. j. č. 1150/XY v ul. Vondroušova 1150 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 8.7 ze dne 24. 10. 2007 – schvalující prodej bytových jednotek 
oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Vondroušova 1150 – 1153 – prodej III. etapa 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil realizaci  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM 
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
33) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1150/XY  
      pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1150 až 1153 
 

Diskutující:  
Bartoš – dotaz -  žádost o přechod nájmu - výpověď z nájmu bytu 
Novozámská (OSOM) – RMČ rozhodla, že bude slečnám XY vystavena nájemní smlouva         
               k bytu * jedná se pouze o zařazení do prodeje  
Synková – soudy probíhaly * vyřešeno převedením BJ na dcery  
 

 
 
 
 
Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1150/XY v ul. Vondroušova 1150 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci slečně XY a slečně XY    
      

ZMČ schvaluje prodeje b. j. č. 1150/XY v ul. Vondroušova 1150 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci slečně XY a slečně XY,  



 19

kteří nebyly uvedeny v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 8.7  
ze dne 24. 10. 2007 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům  
bytového domu v ul. Vondroušova 1150 – 1153 – prodej III. etapa 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil realizaci  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM 
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
34) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1162/XY 
       pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 až 1166 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č. 1162/XY ve smyslu ust. § 6 zákona  
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1162  
v m. č. Praha 17 slečně Bc. XY 
 

ZMČ schvaluje návrh RMČ ze dne 8. 4. 2009 na prodej bytové jednotky č. 1162/XY  
ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
v ul. Vondroušova čp. 1162 v m. č. Praha 17 slečně XY, která nebyla  
uvedena v příloze č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17 č. 13.7 ze dne 25. 6. 2008, schvalující  
prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1161 až 1166 
v m. č. Praha 17 – prodej IV. etapa. Podmínkou zařazení je uzavření nájemní smlouvy  
ve smyslu usnesení ZMČ č. 16.28 ze dne 17. 12. 2008. 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení prostřednictvím vedoucího OSOM                            
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
35) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1163/XY  
       pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 až 1166 
 

Diskutující:  
Fanta – navrhuje schválit prodej BJ * není prokázáno, že mohou užívat ostatní nemovitosti   
Masopust – překlad neobsahuje všechny informace * není patrné, že mohou užívat své nemovitosti * 
                    navrhuje schválit prodej   
Kopecký – je třeba rozlišovat dvě věci – ZMČ byt neprodá, ovšem nechá manžele XY bydlet   
                   v předmětném bytě  
Bartoš – k tomuto materiálu by mělo být více informací * je třeba blíže specifikovat nemovitosti  
               (podíly) v majetku manž. XY * nájemcům, kteří měli domy, které neměli  
               zkolaudované, těm byl prodej umožněn  
Kopecký – o domy se stará správcovská firma  
 

Zastupitel p. Katra – návrh: stažení bodu  
Výsledek hlasování o stažení tohoto bodu: 8,6,5 
 

 
Protinávrh zastupitele p. Fanty: ZMČ schvaluje prodej BJ č. 1163/XY 
 

Výsledek hlasování o protinávrhu: 7,9,4 
(PRO: Fanta, Masopust, Havlíček, Nedělka, Bartoš, Katra, Richter * PROTI: Bušková, 
Kopecký, Maxa, Stolina, Čepek, Čermák, Spálenka, Fencl, Hájek * ZDRŽELI SE: Svoboda, 
Woleský, Neužilová, Synková)  
 
Usnesení: 
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ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č. 1163/XY v ul. Vondroušova čp. 1163  
v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, 
oprávněnému nájemci manželům XY 
 

ZMČ neschvaluje prodej bytové jednotky č. 1163/XY ve smyslu ust. § 6 zákona  
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1163 v k. ú. Řepy, 
oprávněnému nájemci manželům XY, kteří nejsou uvedeni v příloze  
č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17 č. 13.7 ze dne 25. 6. 2008, schvalující prodej bytových  
jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1161 až 1166  
v k. ú. Řepy – prodej IV. etapa. 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

11,7,2 / T: ihned / Z: OSOM 
 

(PRO: Bušková, Kopecký, Maxa, Stolina, Čepek, Čermák, Spálenka, Fencl, Hájek, Neužilová, 
Svoboda * PROTI: Fanta, Masopust, Nedělka, Katra, Havlíček, Bartoš, Richter * ZDRŽELI SE: 
Woleský, Synková)  - USNESENÍ NENÍ PLATNÉ - NEBYLO PŘIJATO NADPOLOVIČNÍ 
VĚTŠINOU VŠECH ČLENŮ ZMČ 
 
36) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1166/XY  
      pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 až 1166 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č. 1166/XY v ul. Vondroušova čp. 1166  
v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, 
oprávněnému nájemci XY 
 

ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1166/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1166 v k. ú. Řepy,  
oprávněnému nájemci XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 Usnesení  
ZMČ Prahy 17 č. 13.7 ze dne 25. 6. 2008, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným 
nájemcům bytového domu Vondroušova 1161 až 1166 v k. ú. Řepy – prodej IV. etapa. 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
37) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1218/XY  
       pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1212 až 1218 
 

Diskutující:  
Fanta – navrhuje schválit prodej BJ  
Kopecký – RMČ tuto záležitost projednávala důkladně  
 

 
 
 
 
Protinávrh zastupitele p. Fanty: ZMČ schvaluje prodej BJ č. 1218/XY 
 

Výsledek hlasování o protinávrhu: 4,14,1 
(PRO: Fanta, Masopust, Havlíček, Bartoš * PROTI: Woleský, Synková, Bušková, Kopecký, 
Maxa, Stolina, Čepek, Čermák, Spálenka, Fencl, Hájek, Neužilová, Svoboda, Richter * 
ZDRŽEL SE:Katra)  
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Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1218/XY v ul. Vondroušova 1218 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY 
 

ZMČ neschvaluje prodej b. j. č. 1218/XY v ul. Vondroušova 1218 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 14.9 ze dne 17. 9. 2008, schvalující prodej bytových  
jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Vondroušova 1212 – 1218  
v k. ú. Řepy – prodej IV. etapa 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil realizaci  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM 
 

14,4,1 / T: ihned / Z: OSOM 
 
38) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1126/XY 
      pro prodej BJ byt. domu Socháňova čp. 1126 až 1128 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1126/XY v ulici Socháňova čp. 1126 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění  
oprávněnému nájemci XY 

 

ZMČ schvaluje prodej b. j. č. 1126/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci, sl. XY,  
která nebyla uvedena v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 18.16  
ze dne 18. 3.2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným  
nájemcům bytového domu Socháňova 1126 - 1128 v k. ú. Řepy – prodej IV. etapa. 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1127/XY 
      prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 - 1128 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo  prodej  b. j. č. 1127/XY ul. Socháňova 1126 až 1128 v  k. ú. Řepy,  
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ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72 /1994 Sb., o vlastnictví bytů v  platném znění,   
oprávněným nájemcům paní XY po zaplacení dluhu 6.507, - Kč  
po rozeslání nabídek 
           
ZMČ schvaluje  prodej b. j. č.  1127/XY v ul. Socháňova 1126 až 1128 v k. ú. Řepy,   
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č.1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 18.16 ze dne 18. 3. 2009, schvalující prodej bytových jednotek 
oprávněným nájemcům bytového domů Socháňova čp.  1126 - 1128 v k. ú. Řepy  
– prodej VI. etapa. Z důvodu řádného placení nájemného v minulých letech, lze povolit 
výjimku ze Zásad prodeje 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
40) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1127/XY  
       prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 - 1128 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo  prodej  b. j. č. 1127/XY ul. Socháňova 1126 až 1128 v  k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY po zaplacení dluhu 10.558,- Kč   
po rozeslání nabídek 
  

ZMČ schvaluje  prodej b. j. č.  1127/XY v ul. Socháňova 1126 až 1128 v k. ú. Řepy,   
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 18.16 ze dne 18. 3. 2009, schvalující prodej bytových jednotek 
oprávněným nájemcům bytového domu Socháňova čp.  1126- 1128  v k. ú. Řepy  
– prodej VI. etapa. Z důvodu řádného placení nájemného v minulých letech, lze povolit 
výjimku ze Zásad prodeje 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1127/XY  
      prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 - 1128 
 

Usnesení: 
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ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1127/XY ul. Socháňova 1126 až 1128 v  k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům bratrům XY, po zaplacení dluhu 18.011,- Kč   
po rozeslání nabídek 
  

ZMČ schvaluje  prodej b. j. č.  1127/XY v ul. Socháňova 1126 až 1128 v k. ú. Řepy,   
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům bratrům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 18.16 ze dne 18. 3. 2009, schvalující prodej bytových jednotek 
oprávněným nájemcům bytového domu Socháňova čp.  1126 - 1128  v k. ú. Řepy  
– prodej VI. etapa. Z důvodu řádného placení nájemného v minulých letech, lze povolit 
výjimku ze Zásad prodeje 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

20,0,0 / T: ihned / Z: KS 
 
42) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1128/XY 
       prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 - 1128 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo  prodej  b. j. č. 1128/XY ul. Socháňova 1126 až 1128 v  k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY po zaplacení dluhu 4.000,- Kč   
po rozeslání nabídek 
 
 

ZMČ schvaluje  prodej b. j. č.  1128/XY v ul. Socháňova 1126 až 1128 v k. ú. Řepy,   
ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1  
usnesení ZMČ Prahy 17 č. 18.16 ze dne 18. 3. 2009, schvalující prodej bytových jednotek 
oprávněným nájemcům bytového domu Socháňova čp.  1126 - 1128  v k. ú. Řepy  
– prodej VI. etapa. Z důvodu řádného placení nájemného v minulých letech, lze povolit 
výjimku ze Zásad prodeje 
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43)  Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1277/XY 
       pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1277 až 1283 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č. 1277/XY v ul. Španielova č. p. 1277 v k. ú. Řepy,  
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ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci paní XY a panu XY 
 

ZMČ schvaluje dočasné pozastavení do 30. 9. 2009 privatizace bytové jednotky  
č. 1277/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
v ul. Španielova čp. 1282 v k. ú. Řepy, oprávněným nájemcům  
paní XY a panu XY, kteří byli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17 č. 15. 15  
ze dne 29. 10. 2008, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům  
bytového domu Španielova 1277 až 1283 v k. ú. Řepy – prodej IV. etapa. 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
4) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1280/XY 
       pro prodej BJ bytového domu Španielova čp. 1277 až 1283 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej b. j. č. 1280/XY v ul. Španielova čp. 1280 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  
oprávněnému nájemci panu XY 
 

ZMČ schvaluje doplnění prodeje b. j. č. 1280/XY v ul. Španielova č. p. 1280 v k. ú. Řepy,  
ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,      
oprávněného nájemce XY, který nebyl uveden v příloze č. 1  
Usnesení ZMČ Prahy 17 č. 15.15 ze dne 29. 10. 2008, schvalující prodej bytových  
jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Španielova 1277 až 1283  
v m. č. Praha 17 – prodej IV. etapa. 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictví OSOM  
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45) Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. XY o vel. 2+kk  
       v 5. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo došlé nabídky ve výběrovém řízení na pronájem obecního bytu č. XY  
o vel. 2+kk s přísl. v 5. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici 
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ZMČ schvaluje návrh RMČ ze dne 22. 4. 2009 na pořadí zájemců: 2, 1.  
Nájemní smlouva bude vystavena na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále 
upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými 
předpisy. Nový nájemce převezme pohledávku z titulu dlužného nájemného a souvisejícího 
příslušenství ve smyslu § 524 o. z. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006  
bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění  
od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku  
měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
Vítězem VŘ se stala: XY (trv. Bytem Španielova)  
 
46) Volný byt č. XY o vel. 1+k.k. s přísl. v 1. patře domu čp. 1094 v Žufanově ulici,  
       Praha – Řepy, byt není určen k odprodeji 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo návrh RMČ ze dne 22. 4. 2009 na základě doporučení MK č. 29  
ze dne 6. 4. 2009 na pronájem obecního bytu č. XY o vel. 1+k.k. s přísl. v 1. patře domu  
čp. 1094 v Žufanově ulici, Praha – Řepy panu XY, trvale bytem Žufanova 1094,  
Praha - Řepy  

 

ZMČ schvaluje pronájem obecního bytu č. XY o vel. 1+k.k. s přísl. v 1. patře domu čp. 1094 
v Žufanově ulici, Praha-Řepy panu XY, trvale bytem Žufanova 1094, Praha - Řepy   
(1 osoba). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, 
které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb.  
a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce  
bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233  
ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění  
od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku  
měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení prostřednictvím  OSOM 
 

18,0,1 / T: ihned / Z: OSOM 
 
 
 
 
 
 
47) Volný byt č. XY o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. patře domu čp. 1119   
       v Bazovského ulici, Praha – Řepy, byt není určen k odprodeji 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo návrh RMČ ze dne 22. 4. 2009 na základě doporučení MK č. 29  
ze dne 6. 4. 2009 na pronájem obecního bytu č. XY o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. patře  
domu čp. 1119 v Bazovského ulici, Praha – Řepy panu XY,  
trvale hlášeném na ohlašovně ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha - Řepy  

 

ZMČ schvaluje pronájem obecního bytu č. XY o vel. 1+k.k. s přísl. v 7. patře domu  
čp. 1119 v Bazovského ulici, Praha - Řepy panu XY, trvale hlášeném  
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na ohlašovně ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha - Řepy (1 osoba). 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude 
dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími 
platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit 
podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 
bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce 
požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh 
na služby spojené s užíváním bytu 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení prostřednictvím  OSOM 
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
48) Volný byt zvláštního určení č. XY o vel. 3+1 s přísl. v 3. patře  
       bezbariérového domu čp. 1193 - 4, ve Vondroušově ulici, Praha – Řepy 
 

Diskutující:  
Bartoš – dotaz, kde má p. XY v současnosti trvalé bydliště   
Kopecký – došlo k předání bytu * po zhoršení zdravotního stavu požádal o bezbariérový byt  
Bartoš – přidělení BBD – nájemce by neměl vlastnit jinou nemovitost * p. XY v dopise uvedl,  
               že jakmile se zlepší situace na trhu s nemovitostmi, tak svůj dům prodá  
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo návrh RMČ ze dne 22. 4. 2009 pronajmout byt zvláštního určení  
č. XY o vel. 3+1  ve 3. patře bezbariérového domu čp. 1193 - 4 ve Vondroušově ulici,  
Praha – Řepy žadateli panu XY, trvale bytem Vondroušova čp. 1193 (4 osoby)  
z důvodu zhoršení jeho zdravotního stavu    
 

ZMČ schvaluje pronájem bytu zvláštního určení č. XY  o vel. 3+1 s přísl. v 3. patře 
bezbariérového domu čp. 1193 - 4  ve Vondroušově ulici, Praha – Řepy žadateli  
panu XY, trvale bytem na adrese Vondroušova čp. 1193 (4 osoby) s tím,  
že bude doloženo kladné stanovisko Odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné  
ve výši 31,69 Kč/m2/měsíc bez služeb, které bude dále upravováno v souladu s pravidly 
stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva  
bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené.  
Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5  
obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení prostřednictvím  OSOM 
 

14,1,4 / T: ihned / Z: OSOM 
49) Volný byt zvláštního určení č. XY o vel. 2+k.k. s přísl. v 6. patře  
       bezbariérového domu čp. 1193 - 4, ve Vondroušově ulici, Praha – Řepy 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo návrh RMČ ze dne 4. 5. 2009 pronajmout byt zvláštního určení č. XY  
o vel. 2+k.k. v 6. patře bezbariérového domu čp. 1193 - 4 ve Vondroušově ulici,  
Praha – Řepy žadateli paní XY, trvale bytem Sládkova, Zbiroh (4 osoby)  
z důvodu zdravotního stavu nezletilého syna žadatelky   
 

ZMČ schvaluje pronájem bytu zvláštního určení č. XY o vel. 2+k.k. s přísl. v 6. patře 
bezbariérového domu čp. 1193 – 4 ve Vondroušově ulici, Praha–Řepy žadateli  
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paní XY, trvale bytem Sládkova, Zbiroh (4 osoby). Nájemní smlouva  
bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné ve výši 31,69Kč/m2/měsíc  
bez služeb, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem  
č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena,  
pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené.  
Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5  
obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu 

 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení prostřednictvím  OSOM 
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
50) Volný byt zvláštního určení č. XY o vel. 2+k.k. s přísl. v 1. patře  
       bezbariérového domu čp. 1193 - 4, ve Vondroušově ulici, Praha – Řepy 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo návrh RMČ ze dne 4. 5. 2009 pronajmout byt zvláštního určení č. XY 
o vel. 2+k.k. v 1. patře bezbariérového domu čp. 1193 - 4 ve Vondroušově ulici,  
Praha – Řepy žadateli panu XY, trvale bytem na adrese  
Braniborská, Milovice - Mladá (2 osoby) z důvodu jeho zdravotního stavu    
 

ZMČ schvaluje pronájem bytu zvláštního určení č. XY  o vel. 2+k.k. s přísl. v 1. patře 
bezbariérového domu čp. 1193 - 4  ve Vondroušově ulici, Praha–Řepy žadateli  
panu XY, trvale bytem na adrese Braniborská, Milovice - Mladá (2 osoby)  
z důvodu jeho zdravotního stavu.    
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné  
ve výši 31,69 Kč/m2/měsíc bez služeb, které bude dále upravováno v souladu  
s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy.  
Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky  
touto smlouvou stanovené.  
Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5  
obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení prostřednictvím  OSOM 
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM  
 
 
 
 
51) Náhradní byt č. XY v čp. 1241 za přízemní byt č. XY v  domě čp. 1143,  
      Makovského ulice, Praha 6 – Řepy 
 

Diskutující:  
Bartoš – požadavek p. XY – 70 000 Kč za zhodnocení bytu  
Kopecký – k případné úhradě dojde na základě znaleckého posudku  
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo návrh RMČ na přidělení volného bytu č. XY o vel. 1+1/L  
v přízemí, tj. 1. podlaží domu čp. 1241 v Galandově ulici, Praha 6 - Řepy jako náhradní  
za byt č. XY o vel. 1+1/L v přízemí domu čp. 1143 v ulici Makovského,  
paní XY, trvale bytem Makovského čp. 1143, Praha 6 – Řepy. 
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ZMČ schvaluje návrh RMČ pronajmout byt č. XY o vel. 1+1/L v přízemí, tj. 1. podlaží   
domu čp. 1241 v Galandově ulici paní XY, trvale bytem  
Makovského 1143, Praha 6 – Řepy jako náhradní za byt č. XY o vel. 1+1/L v přízemí domu  
čp. 1143 v ulici Makovského, který musí být uvolněn z důvodu plánované rekonstrukce 
objektu Makovského čp. 1140 - 1145. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní 
nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno 
v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. 
Uzavření nájemní smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu ke stávajícímu bytu č. XY 
v čp. 1143 Makovského ul. dohodou.  

 

ZMČ schvaluje, že dlužná částka váznoucí na bytě bude vymáhána po posledních  
uživatelích bytu.   
        
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
úkolu prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 

52) Žádost paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. XY, Galandova  
      čp. 1241, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1241/XY 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost paní XY, bytem Galandova 1241, Praha 6 – Řepy  
o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu č. XY o vel. 1+1/L s přísl. v 8. patře,  
tj. 9. podlaží domu čp. 1241 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření  
nájemní smlouvy na vnuka XY, který s ní žije ve společné domácnosti.  
 

ZMČ projednalo změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1241/XY  
v bytovém panelovém objektu čp. 1239 – 1242 v ul. Galandova, k. ú. Řepy – prodej VI. etapa 
 

ZMČ schvaluje uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě k  bytu č. XY o vel. 1+1/L s přísl. 
v 8. patře, tj. 9. podlaží domu čp. 1241 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy,   
o vzniku společného nájmu bytu paní XY s XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu 
bytu – dohoda o užívání bytu ze dne 17. 7. 1991 beze změn.  

 

ZMČ schvaluje změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1241/XY  
v bytovém panelovém objektu čp. 1239 – 1242 ul. Galandova, k. ú. Řepy – prodej VI. etapa, 
na základě usnesení ZMČ č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, kterým byl schválen prodej   
bytové jednotky č. 1241/XY  (převod vlastnictví jednotek) ve smyslu zákona č.72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněné nájemkyni paní XY a to takto:  
b. j. č.  1241/XY paní XY na paní XY a XY  
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
úkolu prostřednictvím vedoucího OSOM  
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
53) Žádost paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. XY, Galandova  
      čp. 1237, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1237/XY 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost paní XY, bytem Galandova 1237, Praha 6 – Řepy  
o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu č. XY o vel. 3+1/L s přísl. v 7. patře,  
tj. 8. Podlaží domu čp. 1237 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření  
nájemní smlouvy na přítele XY, který s ní žije ve společné domácnosti.  
 

ZMČ projednalo změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1237/XY  
v bytovém panelovém objektu čp. 1235 – 1238 v ul. Galandova, k. ú. Řepy – prodej V. etapa 
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ZMČ schvaluje uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k  bytu č. XY o vel. 3+1/L  
s přísl. v 7. patře, tj. 8. podlaží domu čp. 1237 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy,   
o vzniku společného nájmu bytu paní XY s XY.  
V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 20. 3. 2006 beze změn.  

 

ZMČ schvaluje změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1237/XY v bytovém 
panelovém objektu čp. 1235 – 1238 ul. Galandova, k. ú. Řepy – prodej V. etapa, na základě 
usnesení ZMČ č. 15.16 ze dne 29. 10. 2008, kterým byl schválen prodej bytové jednotky  
č. 1237/XY  (převod vlastnictví jednotek) ve smyslu zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
v platném znění, oprávněné nájemkyni paní XY a to takto: b. j. č.  1237/XY   
paní XY  na paní XY a XY  
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
úkolu prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
54) Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. XY, Španielova čp. 1285,  
      Praha 6 – Řepy 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost paní XY, bytem Španielova 1285, Praha 6 – Řepy  
o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu č. XY o vel. 3 +1/L s přísl. v 5. patře,  
tj. 6. podlaží domu čp. 1285 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření  
nájemní smlouvy na vnučku XY, která s ní žije ve společné domácnosti.  
 

ZMČ schvaluje uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě k bytu č. XY o vel. 3+1/L s přísl.  
v 5. patře, tj. 6. podlaží domu čp. 1285 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy,  
o vzniku společného nájmu bytu paní XY s XY.  
V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 17. 5. 2000 beze změn.  
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
úkolu prostřednictvím vedoucího OSOM  
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
55) Žádost paní XY, Španielova čp. 1268 o pomoc a výjimku   
      při řešení odkupu bytu č. XY v domě čp. 1268, Španielova ulice 
 

Diskutující:  
Fanta – v souladu se „Zásadami“ ji nelze dát do prodeje * 
             po uhrazení dluhu by jí měl být odprodej umožněn  
Novozámská (OSOM) – úvěrem, který tato paní získá, by zaplatila dluhy i byt * toto odporuje   
             „Zásadám“ * MČ vzala zpět výpověď z nájmu bytu a přiklonila se ke splátkové dohodě  
  
 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost paní XY, Španielova 1268 o pomoc a výjimku  
při řešení odkupu bytu č. XY v domě čp. 1268, Španielova ulice 

 

ZMČ neschvaluje prodej bytové jednotky č. 1268/XY paní XY, neboť dle Prováděcího 
předpisu k zásadám prodeje schválených ZMČ Praha 17 jsou z prodeje vyloučeni nájemci, 
kteří mají vůči MČ jako pronajímateli dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu ke dni 
rozeslání nabídek a nájemci, kterým byl vypovězen nájem bytu podle ust. §711 odst. 2 
občanského zákoníku.  
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
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úkolu prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

13,0,6 /T:ihned/Z: OSOM 
 
56) Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. XY v 10. podlaží domu čp. 1137  
       v ulici Jiránkova, Praha 6 – Řepy 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo návrh RMČ na uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. XY o vel. 2+k.k.  
v 10. podlaží domu čp. 1137 ulici Jiránkova, Praha 6 – Řepy 
 

ZMČ schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. XY o vel. 2+k.k.  
v 10. podlaží domu čp. 1137 v ulici Jiránkova, Praha 6 – Řepy pod podmínkou uzavření 
splátkové dohody na náklady soudního řízení. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 1 rok s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní 
smlouvy splátkových dohod, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu 
s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.  
Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5  
obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
úkolu prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
57) Žádost manž. XY o vystavení nájemní smlouvy k bytu        
      č. XY v domě čp. 1232, Galandova ulice a zařazení do privatizace 
 

Diskutující:  
Bartoš – dotaz, zda MČ za 15 let nenabídla náhradní ubytování  
Novozámská (OSOM) – p. XY obývá byt 3+1L – takový by měla dostat náhradní *  
                bytů 3+1L je nedostatek * p. XY nikdy nepožádala o přestěhování či novou nájemní   
                 smlouvu 
Bartoš – dotaz, zda je povinností MČ nabídnout opět byt 3+1L  
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost manž. XY o vystavení nájemní smlouvy k bytu č. XY v domě  
čp. 1232, Galandova ulice a o zařazení do privatizace 

 

ZMČ schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. XY v domě čp. 1232, a to na dobu 
určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky v nájemní 
smlouvě uvedené, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu  
s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy 
 

 

ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1232/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova čp. 1232 v m. č. Praha 17  
oprávněným nájemcům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č. 17.5  
ze dne 21. 1. 2009 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu 
Galandova čp. 1232 - 1234 v m. č. Praha 17 – V. etapa. 

 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
úkolu prostřednictvím vedoucího OSOM  
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
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58) Dokumentace vlivů záměru „B řevnovská radiála – č. 7553“  
      na životní prostředí - EIA 
 

Diskutující:  
Havlíček – varianta V1b – verze se zdá být optimální, jsou tam ale skryty 2 problémy *  
                    Slánská ul. – vyústění Karlovarské + velký provoz ze Stodůlek /  
                  pokračování silnice do ul. Drahoňovského * složitá ekologická situace  
Stolina – upozorňuje, že silniční okruh už má momentálně napojení na Prahu 13 *  
               další napojení: Kukulova, Bucharova * tah na Prahu 13 bude odveden těmito směry   
Fanta – souhlasí s názorem p. Havlíčka * ul. Galandova, Na Chobotě, Makovského,   
            Vondroušova – budou zatíženy  
Woleský – vyústění na Slánskou silnici – studie zatížení * Řepská varianta – odlehčení  
                 Slánské * MČ Praha 17 toto prosazovala * výsledkem – navrhovaná varianta V1b *   
                 zahrnuta v návrhu „Územní studie“ MČ * Varianta V1b je nejpříznivější  
Svoboda – nesouhlasí s p. Havlíčkem * zahuštění dopravy na Slánské – rozšíření Karlovarské  
                * tlak ze strany MHMP * výsledkem je kompromis – Drahoňovského *  
                  Praha 6 už netrvá na propojení Slánská – Břevnovská radiála  
Čepek – před 30 lety byla naplánována radiála (v polích, nebyla zástavba – následně se  
              vybudovalo sídliště) * není možné hledat zázračná řešení na jednání zastupitelstva * 
               jednání se táhnou už 12 let – postoj zastupitelů je značně konzistentní *  
              MČ má tyto požadavky: podzemní varianta, minimální dopady na naší obec *  
              propojení Břevnovské radiály se Slánskou – problém širšího okolí (zplodiny, více  
              automobilů) * Řepská varianta – posunutí křižovatky za obec * zastupitelé se mohou  
              zúčastnit jednání Komise pro Břevn. radiálu a seznámit se s dostupnými materiály  
Fanta – co nejmenší zatížení Řep Břevn. radiálou * nejlepší varianta – Karlovarská  
Synková – Praha 6 bude proti variantě – Karlovarská * úspěchem je, že netrvají na  
                  křižovatce se Slánskou  
Nedělka – tunelová varianta – od Malovanky – navázání jednání s občanskými  
                 sdruženími z Břevnova  
Havlíček – znečištění zplodinami (i v případě tunelové varianty) *  
                  varianta – Karlovarská – nejlepší řešení  
Čepek – zplodin neubude, ale ubude jejich rozptyl  
Woleský – srovnání variant – křižovatka je shodná * Varianta V1b je nejlepší  
Svoboda – znečištění emisemi bude – nárůst dopravy (tunel – plán - 2 výduchy) *  
                  rozptyl mimo sídliště * EKO Břevnov – myšlenka - tunel od Strahova *  
                  MČ je v kontaktu s občanskými sdruženími už několik let *  
                  Varianta V1b je nejpřijatelnější  
Čepek – diskuse se stáčí na dopravu celé Prahy *  
               předložený materiál je třeba schválit či odmítnout  
 
 
Bartoš – je třeba řešit to, co se týká Řep * Břevnovská radiála je široký pojem * úspěchem je   
              po 10 letech možnost i jiné varianty oproti té původní * doporučuje tento materiál  
              schválit * doporučuje zastupitelům zúčastnit se jednání komise pro BR *  
              je třeba prosazovat variantu s co nejmenším zatížením Řep  
Masopust – souhlasí s touto variantou s tím, že nedojde k napojení na ul. Drahoňovského 
Kubeš (člen Komise pro BR) – upřesnil některé záležitosti * dokumentace EIA – řeší pouze     
              alternativní napojení – napojení Drahoňovského není jejím předmětem *  
              spolupráce s občanskými sdruženími (navrhují variantu V3 – tuto MČ P17 odmítá) *       
              varianta povrchová, hloubená a ražená * rozšíření Karlovarské – dosavadní rozšíření  
              bylo již dávno schváleno, o dalším rozšiřování MČ Praha 6 neuvažuje) *  
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              snaha Prahy 6 propojit tramvajovou trať z Bílé Hory do Řep    
Svoboda – komunikace při ul. Drahoňovského  - lokální komunikace *  
                  nová iniciativa Prahy 6 a MHMP – tramvajová trať z Bílé Hory do Řep * 
                  ustoupilo se od povrchových řešení  
 
 
Usnesení: 
 

ZMČ projednalo dokumentaci vlivů záměru „Břevnovská radiála – č. 7553“  
na životní prostředí, vypracovanou dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.,  
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů 
 

ZMČ se seznámilo s dokumentací vlivů záměru „Břevnovská radiála – č. 7553“  
na životní prostředí 
 

ZMČ doporučuje a souhlasí s dalším řešením varianty V1b. 
 

Varianta V1b: 
 

- je Městskou částí Praha 17 vyhodnocena jako nejšetrnější k životnímu prostředí 
 

- řeší vyvedení dopravy ze Zličína na nadřazenou komunikační síť mimo vysoce 
urbanizované území Řep a je v souladu s podanými změnami územního plánu Městskou částí 
Praha 17 
 

- umožňuje vybudování MÚK Kukulova, jejíž realizaci Městská část Praha 17 spolu 
s Prahou 6 doporučuje a podporuje.  
 

ZMČ zásadně nesouhlasí s podvariantou V1a a variantou V3 a s možností vzniku křižovatky 
Břevnovské radiály s ul. Slánskou. V těchto variantách, jak prokazuje dokumentace EIA,  
by došlo k velkému zvýšení hlukového zatížení a zhoršení vlivů z hlediska kvality  
ovzduší a tím by došlo i ke zhoršení veřejného zdraví obyvatel. 
 

ZMČ ukládá OÚRI informovat Ministerstvo životního prostředí 
 

12,0,4 / T: ihned / Z: OÚRI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59) Náměty a připomínky členů ZMČ 
 
 
Neužilová  

• 8 volných startovacích bytů – bude vyvěšeno 
• 56 žádostí o obecní byt – zhruba polovina těchto uchazečů by mohla požádat o 

startovací byt 
• Výměny bytů (privatizované byty x byty, které nejsou určeny k odprodeji)  
• Žádosti o větší byty  
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Katra 

• Pozemek u nádraží Zličín (Drahoňovského ul.) – nepořádek – úklid 
 
 

 
 
 
 
Starostka MČ Praha 17 poděkovala všem přítomným zastupitelům a občanům  
za účast na jednání ZMČ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 13. 5. 2009    
 
 
 
 
 
Schválil a ověřil:         Jitka Synková  
 

 
Miroslav Bartoš 

 
 
Tomáš Fanta 

      
 
Vlastislav Fencl  

 
 


