
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1737 
ze dne  12.7.2021 

k návrhu na přijetí příspěvku od společnosti Genius Loci Development, a.s. určeného na opravu 
komunikace Horolezecká a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 16.7.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
Tisk: R-41060  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



ODO MHMP 00929300 příspěvek na úhradu opravy komunikace Horolezecká 2212 2329 143 0329 400,00

C e l k e m 400,00

MHMP - ODO SK 00929300 Správa a údržba komunikací 143 0329 400,00

C e l k e m 400,00

UZ

2212

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1737 ze dne 12. 7. 2021

ORJODPA UZ

                                                       Úprava rozpočtu běžných výdajů  (strana DAL)

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy

POLÚčel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

                                                      Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Odbor/Organizace Číslo akce

Úprava rozpočtu        

(v tis. Kč)
ODPAČíslo akce Účel / Název akce ORJOdbor/Organizace



Důvodová zpráva  

 

Společnost Genius Loci Development, a. s., zrealizovala svůj stavební záměr (výstavba 

bytového komplexu Rezidence Hostivař) v lokalitě při komunikaci Horolezecká – Praha 15.  

Jednou z podmínek vydání stavebního povolení bylo stanoveno uložení částky ve výši 

400 tis. Kč do advokátní úschovy na zajištění případné opravy komunikace Horolezecká, která 

byla staveništní dopravou dotčena a možnost jejího poškození byla oblastním správcem této 

komunikace předem predikována.  

Uvolněná částka 400 tis. Kč z advokátní úschovy bude využita na zajištění opravy poškozené 

komunikace.  
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