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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

64. schůze

číslo RMC/64/14/1189/20
ze dne 12.06.2020

Záměr odsvěření komunikací navazujících na most Na Svěcence v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, ze správy MČ Praha 20 - (2.07)

Rada městské části Praha 20
 

1. bere na vědomí

- stanovisko TSK,  a.s. ze dne 26.5. 2020, jako oblastního správce, ve věci optimalizace správy
komunikací  spojující MČ Horní Počernice a Dolní Počernice po převzetí mostu Na Svěcence
do správy TSK,  a.s.

2. souhlasí

- se záměrem odejmutí svěřené správy ke  komunikacím Na Svěcence a Do Svépravic
 navazujícím na stavbu mostního objektu č. D 11-001..3 Na Svěcence , ke kterému byla
odejmuta svěřená správa MČ Praha 20 včetně komunikace,  usnesením  ZHMP č. 13/37 ze
dne 23.1.2020, z důvodu optimalizace správy komunikací oblastním správcem TSK, a.s.  ke
komunikacím spojujících městskou část Horní Počernice  a Dolní Počernice a navazující na síť
komunikací,  již v současné době ve správě TSK, a.s.

3. ukládá

- předložit

záměr odejmutí svěřené správy ke  komunikacím Na Svěcence a Do Svépravic
 navazujícím na stavbu mostního objektu č. D 11-001..3 Na Svěcence , ke kterému byla
odejmuta svěřená správa MČ Praha 20 včetně komunikace,  usnesením  ZHMP č. 13/37 ze
dne 23.1.2020, z důvodu optimalizace správy komunikací oblastním správcem TSK, a.s.  ke
komunikacím spojujících městskou část Horní Počernice  a Dolní Počernice, navazující na  síť
komunikací,  již v současné době ve správě TSK, a.s., k projednání v ZMČ Praha 20.
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3.1 Zodpovídá: Jana Hájková, BBA, Termín: 22.06.2020
Člen rady

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/1430/2020


