
Od: Doležal Marek Ing. (ÚMČP.9) <  
Datum: 17. března 2017 8:32:17 SEČ 
Komu:  
Předmět: FW: Interpelace členů ZMČ  

  
  

 
 

Subject: RE: Interpelace členů ZMČ  
  
Ad 1) V rámci akce „Modernizace traťového úseku Mstětice – Praha Vysočany“ byla podána 
investorem SŽDC žádost o územní rozhodnutí, na základě odvolání byl celý spis zaslán 1.2.2017 na 
stavební odbor magistrátu hl. m. Prahy. Při jednání se SŽDC došlo k dohodě, že bude o průběhu řízení 
a možnostech stavby informovat širší plénum. Bude tedy sloučeno jednání KRU a KŽPD Městské části 
Praha 9 , kde bude s investorem diskutován další průběh stavby. 
E-mail  z 16.2.2016 nebyla zcela žádost o účast na jednání (viz zpráva) , na takovéto e-mail 
s dovolením rozhodně odpovídat nebudu. 
  
Dobrý den, chci se účastnit jednání se  SŽDC  ve věci rekonstrukce nádraží Vysočany. 
Děkuji za odpověď 
Ing. Dana Balcarová 

 

 

 
  
Ad 2) Studie byla zadána odborem výstavby jedná se o Ověřovací urbanistickou studii, 
možnosti zastavění a veřejného prostoru ul. Freyova a nám. OSN. Cena za hmotovou studii 
byla 90 750,- Kč. 

Ad3) V rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2017 , byla zařazena investiční akce „zasíťování 
pozemku po garážích Pod Krocínkou“ , bude vybrána projekční kancelář, která zpracuje 
dokumentaci pro zasíťování pozemku příslušnou infrastrukturou a pro samotné rozdělení 
stávající plochy na jednotlivé pozemky 

  

Ing. Marek Doležal 
2. zástupce starosty MČ Praha 9 
Rada MČ Praha 9 
 

 

 



Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 
9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném 
interním schválení smlouvy. V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření 
smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme. 
From: Kubincová Jana (ÚMČP.9)  

 
 

Subject: Interpelace členů ZMČ  
  
Vážený pane místostarosto, 
  
na 13. zasedání ZMČ P9 dne 28.2.2017 v rámci bodu „Dotazy a připomínky členů ZMČ“ vystoupila Ing. 
Balcarová s následujícími interpelacemi:  
  
1. Interpelace na radního Marka Doležala ve věci Rekonstrukce nádraží Vysočany. 
V jakém stádiu je jednání se SŽDC? V jakém stádiu je jednání s IPR? 
Dne 16. 2. 2017 Jsem vás emailem požádala o účastni na  jednání se  SŽDC  ve věci rekonstrukce 
nádraží Vysočany a nedostala jsem od vás odpověď. Žádám vás o odpověď. 
  
  
2. Interpelace na radního Marka Doležala ve věci Projektu dostavba náměstí OSN. 
Kdo projekt zadal a jaká byla jeho cena? 
Žádám o předložení projektu na 14. ZMČ 
  
3. Interpelace na radního Marka Doležala ve věci zasíťování pozemku po garážích Pod 
Krocínkou 
Jaký je stav záměru?  
Žádám vás, aby jste zařadil žádost spolku Krocan o ustanovení pracovní skupiny na příštím 
ZMČ. 
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