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  STRANA 1 

346-11/14 

RM doplňuje program jednání o body: 

- Žádost o vyjádření k záměru výstavby RD 
- Informace  - právní stav po zrušení RP Tiché údolí 

- Žádost o udělení výjimky z ustanovení vnitřní směrnice č. 5/2012 

a schvaluje navržený program s doplněním. 
 

25.6.2014 p. Jakob ihned 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Pařízek, 

Šlancarová (5) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

347-11/14 

a) RM souhlasí se zavedením jednosměrného provozu v části ulice Zaorálkovy ve směru od křižovatky s ulicí 

Obránců míru ke křižovatce s ulicí Opletalovou a se současným zrušením zjednosměrnění části ulice Jiráskova. 

b) RM pověřuje OSRMŽP realizací zjednosměrnění včetně instalace zábradlí na chodníky před vchod do budovy ZŠ 

a před vchod na hřiště, odsazení stávajícího přechodu pro chodce, zamezení parkování v blízkosti přechodu pro 

chodce, vyznačení parkování vlevo a s tím související změnu dopravního značení.  

 

25.6.2014 
p. Maršíková, 

Polák 
20. 8. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Novotný, 

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0  

zdržel se: 0 

 

 

348-11/14 

RM žádá OSRMŽP o porovnání současného projektu přístavby RD č.p. 2352 v ulici Obránců míru s projektem 

přístavby téhož domu z roku 2012. 

 

25.6.2014 p. Polák 9. 7. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Novotný, 

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

349-11/14 

RM souhlasí se záměrem výstavby RD na parc. č. 354/3 v k.ú. Roztoky u Prahy za podmínky, že celková zastavěná 

plocha pozemku nepřesáhne 30 % (zastavěná + zpevněná plocha). 

 

25.6.2014 p. Polák 9. 7. 2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Novotný, 

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0  

zdržel se: 0 

 

 

 

RM bere na vědomí informaci OSRMŽP o způsobu informování veřejnosti o platnosti stavební uzávěry v Tichém 

údolí. 

 

25.6.2014     

350-11/14 

a) RM bere na vědomí informaci o možnostech realizace sanace domu Jungmannova č.p. 286, Roztoky, a vzhledem 

k havarijnímu stavu objektu souhlasí s udělením výjimky z vnitřní směrnice č. 5/2012. 

b) RM doporučuje ZM přijmout k zajištění této sanace rozpočtové opatření ve výši 350.000,- Kč. 

 

25.6.2014 
a) p. Polák 
b) sl. Walterová 

a) 19.8.2014 
b) 19.8.2014 

pro: p. Boloňský, Černý, Jakob, Novotný, 

Pařízek, Šlancarová (6) 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

 


