
 
3.b   KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 
 
Schválený limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. města Prahy pro rok 2021 byl ve 
výši 14 823 430,70 tis. Kč. Celkové kapitálové výdaje pro rok 2021 byly tedy stanoveny ve 
výši 14 823 430,70 tis. Kč. 
 
Během roku 2021 byly na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy a Rady 
hlavního města Prahy provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci činil upravený 
rozpočet kapitálových výdajů 18 861 291,30 tis. Kč. Celkové skutečné čerpání přidělených 
prostředků za toto období bylo ve výši 12 201 966,58 tis. Kč. Celkové plnění k upravenému 
rozpočtu je 64,69 %. Nejvyšší objem čerpání kapitálových výdajů byl v kap. 03 – Doprava         
4 835 618,35 tis. Kč a v kap. 04 – Školství, mládež a sport 1 968 203,34 tis. Kč, naopak nejnižší 
čerpání se projevilo u kap. 07 – Bezpečnost ve výši 244 835,99 tis. Kč. 
 

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ vlastního hl. m. PRAHY 
V LETECH 2000 – 2021 v tis. Kč. 

 
KAPITÁL. VÝDAJE ROZPOČET ROZPOČET ČERPÁNÍ % PLNĚNÍ 

ZA OBDOBÍ SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ZA OBDOBÍ RS RU 
ROK 2000 7 525 651,20 9 124 067,10 8 747 592,80 116,24 95,87 
ROK 2001 15 786 331,70 14 925 378,60 13 569 828,30 85,95 90,92 
ROK 2002 9 870 200,00 13 509 875,20 12 808 073,50 129,77 94,81 
ROK 2003 7 046 531,70 14 875 310,80 13 881 194,60 196,99 93,32 
ROK 2004 14 359 783,70 16 823 129,40 15 558 819,70 108,35 92,48 
ROK 2005 12 579 357,50 14 876 415,60 14 232 718,70 113,14 95,67 
ROK 2006 13 254 559,10 15 452 937,40 14 086 982,30 106,28 91,16 
ROK 2007 14 790 617,60 19 735 479,60 16 986 630,40 114,85 86,07 
ROK 2008 16 536 459,70 16 986 007,90 14 910 950,90 90,17 87,78 
ROK 2009 18 218 018,00 20 760 247,80 19 009 427,30 104,34 91,57 
ROK 2010 15 427 326,00 15 761 572,20 15 148 550,82 98,19 96,11 
ROK 2011     11 266106,70  16 004 478,00  15 572 661,40  138,23 97,31 
ROK 2012 10 191 434,70 19 078 026,00 14 256 350,81 139,89 74,73 
ROK 2013  9 281 574,20  14 090 951,40  10 091 184,47  108,72 71,61 
ROK 2014 10 076 827,30 17 680 076,60 15 963 241,62 158,42 90,29 
ROK 2015 11 157 504,14 8 678 929,54 6 756 299,70 60,55 77,85 
ROK 2016 12 710 172,50 11 227 597,20 7 660 648,73 60,27 68,23 
ROK 2017 15 650 870,40 11 452 533,20 7 878 132,34 50,34 68,79 
ROK 2018 16 777 110,70 14 284 449,50 10 718 380,59 63,89 75,04 
ROK 2019 18 243 633,90 15 881 705,80 8 064 237,74 44,20 50,78 
ROK 2020 16 805 306,80 18 588 826,50 10 131 240,05 60,29 54,50 
ROK 2021 14 823 430,70 16 533 684,10 10 124 424,63 68,30 61,24 

 
 



 
 

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V LETECH 2020 - 2021 
v tis. Kč (včetně MČ HMP) 

KAP. VÝDAJE ROZPOČET   ROZPOČET ČERPÁNÍ   % PLNĚNÍ 
ZA OBDOBÍ SCHVÁLENÝ   UPRAVENÝ ZA OBDOBÍ RS RU 

ROK 2020 16 805 306,80 21 048 750,90 12 481 144,24  74,27 59,30 

ROK 2021 14 823 430,70 18 861 291,30 12 201 966,58 82,32 64,69 
 
 
Od roku 2000, kdy je sledován tabulkový přehled plnění schváleného (RS), či upraveného 
rozpočtu (RU), je za r. 2021 plnění kapitálových výdajů 82,32 % k RS a 64,69 % k RU. V rámci 
sledovaného období byl upravený rozpočet vyšší. Toto je způsobeno i zavedením položky 6363 
– „Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP“ do rozpočtové skladby. Objem RU pol. 6363 
je 2 327 607,20 tis. Kč, čerpání 2 077 541,96 tis. Kč.   
 
V rámci jednotlivých kapitol jsou dále připojeny podrobné tabulkové přehledy čerpání na 
investičních akcích u příslušných investorů nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí 
HMP dle správců za období 12/2021“. V textové části je uveden komentář o realizaci ke každé 
investiční akci v rámci kapitoly. 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský
MHMP - INV 0043312 Černý Most II - 5. stavba et.0002 840 000,00 15 149,68 0,00 24,00 23,67 98,63 0,00 824 826,32
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský celkem 840 000,00 15 149,68 0,00 24,00 23,67 98,63 0,00 0,00 0,00 824 826,32

Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
MHMP - HOM 0043773 Revitalizace spodní části Václavského 478 779,00 129 914,38 220 466,00 216 369,10 130 431,28 60,28 0,00 132 495,53
MHMP - HOM 0043912 Štvanice 100 000,00 0,00 0,00 10 000,00 1 439,12 14,39 0,00 90 000,00
MHMP - INV 0000026 Úprava Parteru nám.J.Palacha 150 000,00 7 251,70 4 200,00 4 200,00 743,42 17,70 0,00 138 548,31
MHMP - INV 0042700 Revitalizace Malostranského náměstí 147 000,00 26 180,77 45 000,00 45 000,00 239,82 0,53 0,00 75 819,23
MHMP - INV 0042807 Rekonstrukce Bělohorské ulice 211 000,00 5 038,56 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 200 461,44
MHMP - INV 0044565 Uzel Vltavská 149 600,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 148 100,00
MHMP - INV 0045568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 270 000,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 268 500,00
MHMP - INV 0045569 Revitalizace náměstí Bohumila Hrabala 80 000,00 0,00 1 550,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 78 850,00
MHMP - INV 0045708 Černý Most II - objekty O a P 135 000,00 0,00 30 000,00 29 976,00 211,75 0,71 0,00 105 024,00
IPR PRAHA 0043318 Vítězné náměstí 17 000,00 9 433,15 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 773,14 0,00 4 793,71
IPR PRAHA 0044453 Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa 00   14 325,00 3 531,99 300,00 2 400,00 2 400,00 100,00 2 380,26 3 190,01 0,00 5 203,00
IPR PRAHA 0044463 Koncertní sál - pořízení podkladů 69 000,00 449,48 23 500,00 23 500,00 23 500,00 100,00 5 220,23 2 575,52 0,00 42 475,00
IPR PRAHA 0044551 Nové prvky pražského mobiliáře - zast 3 771,60 288,65 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 7,27 0,00 3 475,68
IPR PRAHA 0044553 Areál Emauzy - rekonstrukce 453 000,00 8 991,53 0,00 1 433,00 1 433,00 100,00 1 433,00 3 186,47 0,00 439 389,00
IPR PRAHA 0044560 Mobilní aplikace a nové technologie 3 630,00 1 052,95 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 125,14 0,00 2 451,91
IPR PRAHA 0045933 Letenský muzejní distrikt - arch. soutě 2 602,00 0,00 0,00 2 602,00 2 602,00 100,00 236,80 0,00 0,00 0,00
IPR PRAHA 0046107 Koncepce Rohan., Libeň. ostr., studie  12 980,00 0,00 0,00 4 310,00 4 310,00 100,00 2 311,67 0,00 0,00 8 670,00
IPR PRAHA 0046321 Komunikační a participační zařízení 2 000,00 0,00 0,00 907,00 907,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 093,00
IPR PRAHA 2801960 Automatizovaný systém pro správu inf  0,00 0,00 0,00 1 573,00 1 573,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -1 573,00
IPR PRAHA 2822278 Jednotný přístup k ekonomickým info   1 658,60 0,00 0,00 1 658,60 1 658,63 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045707 Černý Most II - západní výstavba 840 000,00 104,42 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 320,89 0,00 829 574,69
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045709 Dolní Počernice - bytová výstavba 365 480,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 1 171,37 900,00 0,00 354 580,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045788 Vybavení kanceláře 2 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 145,61 0,00 2 287,39
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045789 IT technika 3 800,00 0,00 0,00 400,00 400,00 100,00 255,11 800,00 0,00 2 600,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045874 Smíchov - V Botanice 319 340,00 0,00 0,00 700,00 700,00 100,00 39,89 0,00 0,00 318 640,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045875 Nový Zlíchov 143 000,00 0,00 0,00 600,00 600,00 100,00 89,30 0,00 0,00 142 400,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045876 Černý Most - střed 668 000,00 0,00 0,00 600,00 600,00 100,00 175,92 0,00 0,00 667 400,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045877 Na Hutích PROJEKT 0 - infrastruktura 131 000,00 0,00 0,00 116,00 116,00 100,00 0,00 0,00 0,00 130 884,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045878 Na Hutích PROJEKT 1 - domky 268 000,00 0,00 0,00 435,00 435,00 100,00 124,23 0,00 0,00 267 565,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045879 Na Hutích PROJEKT 2 - SZ centrum 351 000,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 45,92 0,00 0,00 350 900,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045880 Na Hutích PROJEKT 3 - SV centrum 296 000,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 38,72 0,00 0,00 295 900,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045881 Na Hutích PROJEKT 4 - školka 100 000,00 0,00 0,00 600,00 600,00 100,00 70,37 0,00 0,00 99 400,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045882 Na Hutích PROJEKT 5 - JZ centrum 242 000,00 0,00 0,00 37,00 37,00 100,00 31,66 0,00 0,00 241 963,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045883 Na Hutích PROJEKT 6 - farnost 25 000,00 0,00 0,00 8,00 8,00 100,00 3,27 0,00 0,00 24 992,00

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045884 Palmovka - Zenklova 153 060,00 0,00 0,00 900,00 900,00 100,00 431,17 0,00 0,00 152 160,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045885 Palmovka - Voctářova 2 160 000,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 70,79 0,00 0,00 2 159 900,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045886 Palmovka - úpravy prostupu, přípravné 30 300,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00 13,07 0,00 0,00 29 100,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045887 Nové Dvory PROJEKT 0 - infrastruktur 2 666 000,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2 665 950,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045888 Nové Dvory PROJEKT 2 1 345 000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 100,00 326,08 0,00 0,00 1 344 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045889 Nové Dvory PROJEKT 3 348 000,00 0,00 0,00 171,00 171,00 100,00 8,50 0,00 0,00 347 829,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045890 Nové Dvory PROJEKT 4 400 000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 100,00 85,64 0,00 0,00 399 500,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045891 Nové Dvory PROJEKT 5 1 815 000,00 0,00 0,00 95,00 95,00 100,00 68,82 0,00 0,00 1 814 905,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045892 Nové Dvory PROJEKT 6 3 105 000,00 0,00 0,00 233,00 233,00 100,00 201,65 0,00 0,00 3 104 767,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045893 Nové Dvory PROJEKT 7 1 253 000,00 0,00 0,00 400,00 400,00 100,00 313,87 0,00 0,00 1 252 600,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045894 Nové Dvory PROJEKT 8 596 000,00 0,00 0,00 40,00 40,00 100,00 37,52 0,00 0,00 595 960,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045895 Nové Dvory PROJEKT 9 324 600,00 0,00 0,00 159,00 159,00 100,00 16,38 0,00 0,00 324 441,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045896 Nové Dvory PROJEKT 10 912 000,00 0,00 0,00 97,00 97,00 100,00 46,98 0,00 0,00 911 903,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045897 Nové Dvory PROJEKT 12 434 180,00 0,00 0,00 37,00 37,00 100,00 20,36 0,00 0,00 434 143,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045898 Vršovická - bytový dům 731 000,00 0,00 0,00 900,00 900,00 100,00 312,74 0,00 0,00 730 100,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045899 Dolní Počernice - infrastruktura 1 661 000,00 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 81,07 0,00 0,00 1 660 700,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045900 Dolní Počernice - Projekt 2 3 271 133,00 0,00 0,00 400,00 400,00 100,00 382,32 0,00 0,00 3 270 733,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045901 Antala Staška - ověřovací studie 444 600,00 0,00 0,00 20,00 20,00 100,00 19,48 0,00 0,00 444 580,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0045902 Davídkova - ověřovací studie 342 000,00 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 28,64 0,00 0,00 341 700,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0046092 Beranka - Hor. Počernice - infra. PROJ  198 542,00 0,00 0,00 165,00 165,00 100,00 117,37 0,00 0,00 198 377,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0046094 Jinonice - Prokopových - PROJEKT 2 1 038 091,00 0,00 0,00 255,00 255,00 100,00 91,96 0,00 0,00 1 037 836,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0046095 Peroutkova - Jinonická 213 904,00 0,00 0,00 92,00 92,00 100,00 62,92 0,00 0,00 213 812,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0046098 Braník - Pikovická - PROJEKT 3 - dopr  217 681,00 0,00 0,00 143,00 143,00 100,00 112,53 0,00 0,00 217 538,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0046099 Ohradní, bytový dům 309 120,00 0,00 0,00 129,00 129,00 100,00 65,34 0,00 0,00 308 991,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0046100 U Plynárny, bytový dům 208 656,00 0,00 0,00 141,00 141,00 100,00 79,86 0,00 0,00 208 515,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0046101 Lipence, bytový dům 35 613,00 0,00 0,00 63,00 63,00 100,00 47,93 0,00 0,00 35 550,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0046102 Vysočanská, bytový dům 62 661,00 0,00 0,00 63,00 63,00 100,00 62,18 0,00 0,00 62 598,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0046103 Budínova - Bulovka, bytový dům 44 886,00 0,00 0,00 84,00 84,00 100,00 40,54 0,00 0,00 44 802,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ 0046104 Libeňský přístav - PROJEKT 1 - bytový 399 224,00 0,00 0,00 167,00 167,00 100,00 111,32 0,00 0,00 399 057,00
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem 30 776 650,20 192 237,57 353 516,00 384 978,70 192 849,02 50,09 16 884,73 14 024,05 0,00 30 185 409,89

Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček
MHMP - INV 0000016 Centrální park JZM I 211 411,00 184 627,64 2 000,00 2 000,00 254,74 12,74 0,00 24 783,37
MHMP - INV 0000090 IP pro stavby v kap.01 31 331,82 3 331,82 6 931,00 6 931,00 0,00 0,00 0,00 21 069,00
MHMP - INV 0004500 Kolektor Centrum I. 520 000,00 251,10 5 000,00 6 000,00 4 753,98 79,23 0,00 513 748,90
MHMP - INV 0004502 Park u Čeňku 400 000,00 54 247,95 1 000,00 1 000,00 113,36 11,34 0,00 344 752,05
MHMP - INV 0004679 Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín 1 087 000,17 61 319,86 55 500,00 5 500,00 413,43 7,52 2 393,13 1 017 787,18
MHMP - INV 0007496 Kolektor Centrum-Smíchov 1 600 000,00 29 155,22 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 570 744,78
MHMP - INV 0008262 JM I - ukončení Centrálního parku 169 000,00 95 084,37 1 000,00 1 500,00 1 070,37 71,36 0,00 72 415,63



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021

MHMP - INV 0008268 Rokytka - rozvoj území 850 000,00 59 867,41 5 000,00 5 000,00 802,33 16,05 0,00 785 132,59
MHMP - INV 0008783 Podjezd Chlumecká 13 194,00 9 425,45 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 2 268,55
MHMP - INV 0040555 Zokruhování výtlačného řadu Praha vý 350 000,00 156 668,71 8 000,00 21 000,00 17 970,36 85,57 0,00 172 331,29
MHMP - INV 0042794 Náplavka Ledárny 19 000,00 3 159,81 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 13 840,19
MHMP - INV 0042795 Náplavka Holešovice 85 000,00 3 446,47 1 500,00 1 500,00 37,75 2,52 0,00 80 053,53
MHMP - INV 0042802 Dofakturace pro kap. 01 20 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
MHMP - INV 0045907 TT Václavské nám. - doplňkové objekt 160 000,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 159 700,00
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem 5 515 936,99 660 585,80 94 531,00 59 331,00 25 416,32 42,84 0,00 0,00 2 393,13 4 793 627,07

Správce: 0009 - JUDr. Hana Kordová Marvanová
MHMP - HOM 0045103 Družstevní bydlení 100 000,00 0,00 0,00 10 000,00 1 201,99 12,02 0,00 90 000,00
Správce: 0009 - JUDr. Hana Kordová Marvanová celkem 100 000,00 0,00 0,00 10 000,00 1 201,99 12,02 0,00 0,00 0,00 90 000,00

Celkem 37 232 587,19 867 973,06 448 047,00 454 333,70 219 491,00 48,31 16 884,73 14 024,05 2 393,13 35 893 863,27



KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE 
 
 
MHMP – HOM 
 
0043773 – Revitalizace spodní části Václavského náměstí 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na stavební práce v úseku (Na Příkopě - Vodičkova) - 
leden až prosinec 2021, činnost koordinátora stavebních prací, výkon činnosti TDS, výkon 
autorského dozoru, geodetickou činnost, činnost koordinátora BOZP při realizaci stavební 
činnosti, koordinaci projekčního a architektonického řešení spodní a horní části, připojení sítě 
NN, administraci změnových listů, inženýrskou činnost a odběr el. energie. 
Na základě usnesení Rady HMP č. 3190 ze dne 20.12.2021 byl uzavřen dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo, na jehož základě došlo k navýšení celkové ceny díla a prodloužení termínu. 
 
0043912 - Štvanice 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na zpracování pasportu technické infrastruktury, na 
zpracování historicko-kulturní rešerše ostrova, vypracování biologického průzkumu a 
biologického posouzení, dále na geodetické zaměření, geologický, pedologický a 
dendrologický průzkum.  
Při zpracování manuálu vize ostrova Štvanice bylo zjištěno, že pro řádné dokončení musí být 
zajištěny dodatečné potřebné podklady. V rámci této investiční akce budou finanční 
prostředky čerpány, na již uzavřené smlouvy k potřebným průzkumům a dokončení manuálu 
vize ostrova Štvanice, ze kterého bude vyplývat další postup a potřeby následných stupňů 
projektové dokumentace.  
 
0045103 - Družstevní bydlení 
Z důvodu potřeby revokace zásad dostupného družstevního bydlení nebylo možné učinit další 
kroky v následném postupu veřejné soutěže, a tím nebylo možné čerpat finanční prostředky 
v roce 2021. Čerpané prostředky byly vynaloženy na právní a ekonomické služby v oblasti 
dostupného bydlení. 
 
 
MHMP - INV 
 
0043312 - Černý Most II - 5. stavba et.0002 
Akce Černý Most II – 5. stavba et. 0002 představuje dokončení původní bytové výstavby, 
přerušené v r. 2006, souborem osmi bytových domů v lokalitě Černý Most. Navržené objekty 
I, J, M, N, O, P mají 4 nadzemní podlaží, objekty K, L mají 5 nadzemních podlaží a 1 podlaží 
s podzemními garážemi. Na stavbu je vydané platné stavební povolení. Předpokládá se 
výstavba 182 bytů.  
Byl zahájen proces delimitace investiční akce na Pražskou developerskou společnost, 
s výjimkou objektů O a P, které zůstávají na INV MHMP jako nová samostatná investiční 
akce. 
V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky na úhradu inženýrské činnosti spojené 
s vyvedením majetku. 
 
0000026 - Úprava Parteru nám.J.Palacha 
Jedná se o úpravu náměstí Jana Palacha v Praze 1, přilehlých partií Alšova nábřeží a části ulic 
Křížovnická a 17. listopadu, podle vítězného návrhu architekta Králíčka z architektonické 
soutěže, uskutečněné v roce 2002. Úprava ze stavebního hlediska představuje především 



odstranění stávajícího nádechového objektu vzduchotechniky podzemních garáží 
a vybudování nového objektu. Dále pohledovou úpravu povrchu náměstí a Alšova nábřeží, a 
úpravu vedení tramvajové trati v Křížovnické ulici a 17. listopadu.  
Po zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro 1. etapu ve třech variantách v roce 
2020 bylo zahájeno jejich projednání s dotčenými orgány a institucemi s cílem získat kladná 
vyjádření, a řešení zapracovat do dokumentace pro územní rozhodnutí 2. etapy k následnému 
podání žádosti o územní rozhodnutí.  
Vzhledem ke komplikovanému projednání a koordinaci a úprav definitivního dopravního 
řešení, ve vztahu na cyklistickou dopravu, navazující akce rekonstrukce Mariánského náměstí 
a především problematiky kácení a nových výsadeb v Křížovnické ulici, nebylo možno dle 
smlouvy vyčerpat prostředky rozpočtu roku 2021 v předpokládané výši. V roce 2021 bylo 
čerpáno pouze na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. 
 
0042700 - Revitalizace Malostranského náměstí 
Stavba Revitalizace Malostranského náměstí řeší celkovou rekonstrukci parteru náměstí, 
včetně nových přípojek inženýrských sítí, potřebných pro napojení nových vodních prvků 
(kašna + obnovená ruční pumpa) a jednotlivých prvků mobiliáře. Jedná se o veřejný prostor 
městského charakteru, přičemž navrženou stavbou se nemění způsob využití území. 
Navrženými stavebními úpravami dojde k uvolnění plochy náměstí, která se přiblíží svému 
původnímu smyslu a účelu, kdy sloužila jako místo setkávání. Vytvoření volné variabilní 
plochy pro pěší je základní podmínkou pro vznik dobře fungujícího veřejného prostoru.  
V roce 2021 INV MHMP zajistil výběrové řízní na zhotovitele stavby. Vybraný zhotovitel byl 
schválen Radou HMP a byly zahájeny kroky k uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem 
stavby. Zároveň probíhala jednání se zástupci OPP MHMP a zástupci Poslanecké Sněmovny 
Parlamentu ČR o požadavcích na úpravu projektové dokumentace.  
 
0042807 - Rekonstrukce Bělohorské ulice 
Jedná se o celkovou rekonstrukci Bělohorské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Patočkova po 
křižovatku s ulicí Myslbekova a na ně navazující veřejná prostranství na podkladě Koncepční 
studie Bělohorská (IPR HMP). Bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí. 
Probíhá projednávání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. V roce 2021 
nebylo možné, vzhledem k delšímu projednávání dokumentace, ukončit danou etapu 
projekčních prací a čerpat prostředky přidělené v rozpočtu roku 2021. 
 
0044565 - Uzel Vltavská 
Jedná se o řešení uzlu Vltavská (předpolí Hlávkova mostu) s ohledem na plánovaný rozvoj 
území, připravované projekty v okolí, především železniční stanice, nová budova filharmonie, 
rekonstrukce stanice metra Vltavská, a zachování dopravní obslužnosti území. 
Po definitivním schválení základního konceptu řešeného území ze strany IPR PRAHA, bude 
připraveno zadání pro vypsání soutěže na generálního projektanta. V roce 2021 nebyly 
čerpány finanční prostředky. 
 
0045568 - Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 
Návrh obnovy náměstí zachovává charakter místa jako městského parku s velkým podílem 
zeleně. Před kostelem bude v podélné ose vytvořeno menší „náměstí“ jako rozšíření prostoru 
pro veřejné akce. Tuto dlážděnou plochu budou lemovat podélné aleje platanů. Součástí 
návrhu je také zlepšení způsobu zavlažování a zkvalitnění zelených ploch, vč. vybudování 
retenční nádrže. Dále bude vybudován povrchový přechod křižovatky Vinohradská - 
Slavíkova a redukována stávající zastřešení východů z metra.  



V roce 2021 byla vydána dokumentace pro stavební povolení, probíhaly práce na 
dokumentaci pro výběr zhotovitele. Tyto práce jsou zajišťovány MČ Praha 3, ze které bude 
akce delimitována po zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele včetně výkazu výměr. 
Nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0045569 - Revitalizace náměstí Bohumila Hrabala 
Revitalizace náměstí Bohumila Hrabala, které přiléhá k v současnosti již dosluhujícímu 
autobusovému nádraží na Palmovce, představuje důležité těžiště ve městě, kterému doposud 
chybí vyjádření ve formě důstojného pobytového veřejného prostranství.  
Plánovaná nová podoba náměstí Bohumila Hrabala je definována zástavbou jižní hrany ulice 
Na Žertvách. Severní rozhraní bude tvořeno novou zástavbou polyfunkčního objektu 
Palmovka One (v místě stávajícího autobusového nádraží). Západní část náměstí navazuje na 
stávající židovskou synagogu. Východní rozhraní tvoří ulice Ronkova. 
Projekt nové podoby náměstí Bohumila Hrabala navazuje na již běžící úpravy veřejných 
prostranství v okolí křižovatky Palmovka a záměr Dopravního podniku Hl. m. Prahy na 
zbudování odstav trolejbusů přimykajících se k ulici Na Žertvách. Akce bude z MČ Praha 8 
delimitována po zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele. 
V roce 2021 probíhaly práce na architektonické studii a přípravě dokumentace pro společné 
povolení, které zajišťuje MČ Praha 8. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0045708 - Černý Most II - objekty O a P 
Jedná se o bytovou výstavbu 2 objektů v lokalitě Černý Most, která byla v r. 2006 přerušena. 
Navržené bytové objekty O a P mají 4 nadzemní podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. 
Předpokládá se výstavba celkem 28 bytů. Součástí stavby je realizace příjezdových 
komunikací včetně parkovacích stání pro návštěvníky, potřebná technická infrastruktura a 
sadové úpravy. 
V roce 2021 byl schválen záměr na realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby, byl 
vybrán administrátor výběrového řízení, bylo zahájeno a probíhalo výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. 
 
0000016 - Centrální park JZM I 
Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s 
původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena, je 
zrealizováno a dáno do užívání 5 etap.  
V průběhu roku 2021 pokračovaly práce na zpracování dokumentace pro stavební povolení na 
poslední etapu, tj. 0006, stavební povolení dosud nebylo vydáno vzhledem 
k majetkoprávnímu problému. 
 
0000090 - IP pro stavby v kap.01 
Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném 
rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2021. 
V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky. 
 
0004500 - Kolektor Centrum I. 
Tento kolektor 2. kategorie, jehož délka trasy je 1 360 m, navazuje na dokončenou trasu 
kolektoru v komoře TK 46 a prochází směrem k nábřeží L. Svobody po šachtu J86, ve které 
se napojuje na kolektor Hlávkův most. Součástí kolektoru je větev mezi ulicemi Klimentská a 
Petrská. Realizace tohoto kolektoru podmiňuje posílení zokruhování kolektorové sítě a 
umožňuje realizaci dalších kolektorů 3. kategorie. Zde se jedná o etapu 0001 propojení s 
KHM, která propojí Kolektor Centrum I. s Kolektorem Hlávkův most.  



V roce 2021 probíhalo zpracování projektové dokumentace, prostředky rozpočtu roku 2021 
byly čerpány na projektovou dokumentaci. 
 
0004502 - Park u Čeňku 
Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu na území 
městských částí Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Hostavice, který nabídne 
prostor pro celoroční volnočasové a sportovní aktivity obyvatel. Stavba je rozdělena na sedm 
etap. Etapa 0001 „Centrum – zemní práce a komunikace“ je dokončena a zkolaudována.  
V roce 2021 zde byla řešena pouze tzv. „následná péče“. Další realizace etap je již v režii 
OCP MHMP. 
 
0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín 
Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu 
Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského 
ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, 
kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra.  
V rámci etapy 0001 bude plocha poldru, ve které bude pro rozvoj funkce biocentra 
vybudováno jezírko, současně využitelná i pro volnočasové aktivity Pražanů.  
Etapa 0002 – se nachází ve střední části území a obsahuje další poldr, který rozšíří celkový 
akumulační prostor, s parkovou úpravou. Celkové dokončení stavby je podmíněno 
rekonstrukcí Libeňského mostu, v rámci které bude zprůtočněno jeho předpolí v inundačním 
území.  
V průběhu roku 2021 pokračovalo výběrové řízení na zhotovitele stavby, nyní se řeší 
vypořádání podnětu na UHOS, předpoklad podání cenových nabídek uchazečů výběrového 
řízení je březen 2022. Průběžně je řešena nezbytná koordinace s OCP a IPR na konečné 
podobě území Rohanského ostrova. 
 
0007496 - Kolektor Centrum-Smíchov 
Jedná se o výstavbu části kolektoru od ukončení (propojení) kolektoru Centrum I, tj. od 
ukončení Vodičkova ul. (šachta CS 6) po technickou komoru TK60. Na stavbu je vydáno 
územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Dále je vydáno hlavní stavební povolení na trasu 
kolektoru včetně ostatních stavebních a vodohospodářských povolení s nabytím právní moci. 
Průběžně byla aktualizována platnost těchto povolení jejich postupným prodlužováním. 
Probíhaly koordinace se stavbami v dané lokalitě. V současné době jsou jednání o 
prodloužení vydaných stavebních povolení.  
V roce 2021 se neuskutečnily na této investiční akci žádné činnosti a nebyly čerpány žádné 
finanční prostředky. 
 
0008262 - JM I - ukončení Centrálního parku 
Jedná se o prostor od stanice metra Opatov až ke konečné stanici metra Háje, který bude 
využit jako sportovně odpočinková zóna pro obyvatele JM I. 
Je dokončena etapa 0001 – 0005.  V roce 2020 byla zkolaudována stavba - etapa 0006 – 
Západ 1. část. 
V roce 2021 probíhalo projednání dokumentace pro stavební povolení a zajišťování 
stanovisek dotčených orgánů (doplnění etapy 0006 o zázemí a vybavenost parku) a byly 
čerpány finanční prostředky na zajištění žádosti o stavební povolení. Na konci roku 2021 byl 
připravován záměr na výběr zhotovitele. 
 
 
 



0008268 - Rokytka - rozvoj území 
V pásu podél Rokytky, od hořejšího rybníka ke křížení s ul. Freyovou, je v rámci studie 
navržena oblast s parkovou úpravou. Kromě pěších a cyklistických stezek zde mají být různá 
zařízení pro sport, začleněn jezdecký klub, sociální zázemí atd. 
Stavba je rozdělena na etapy: 
etapa 0002 Kovanecká (cyklostezka 256 m), 
etapa 0006 Park Zahrádky – V rámci delimitace převedeno v roce 2018 na MČ,  
etapa 0007 Mezitraťová (cyklostezka 720 m),  
etapa 0009 Jablonecká (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší), 
etapa 0010 Hrdlořezská (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší), 
etapa 0011 Litvínovská (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší). 
V průběhu roku 2021 byla zajišťována inženýrská a projektová činnost u etap 0002 
Kovanecká, 0007 Mezitraťová, 0009 Jablonecká, 0010 Hrdlořezská a 0011 Litvínovská. Na 
etapu 001 Litvínovská byl schválen ke konci roku 2021 záměr na výběr zhotovitele stavby. 
 
0008783 - Podjezd Chlumecká 
Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2013. Doposud chybí majetkoprávní 
vypořádání pozemků z důvodu probíhajícího soudního sporu o jejich vlastnictví. Výkup 
pozemků byl schválen usnesením ZHMP, ale z výše uvedených důvodů nemohl být 
realizován. 
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0040555 - Zokruhování výtlačného řadu Praha východ 
Stavba řeší dlouhodobé potíže v zásobování vodou pro jihovýchodní sektor Prahy v 
městských částech Újezd u Průhonic, Pitkovice, Křeslice a Uhříněves. Jde o výstavbu 
vodovodního řadu DN800 v délce 5,5 km v trase mezi Jesenicí u Prahy, Pitkovicemi a 
Uhříněvsí. Stavba je rozdělena na dvě etapy. Etapu 0001 Uhříněves – Újezd u Průhonic a 
etapu 0002 Újezd u Průhonic – Jesenice. V květnu 2018 byla uzavřena smlouva o dílo s  
Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. pro etapu 0001 DN800 – 1. část Uhříněves – 
Pitkovice v délce 1,9 km. Pokračovala inženýrská příprava etapy 0001 DN800-2.část 
Pitkovice – Újezd u Průhonic – projednání upravené dokumentace trasy- DÚR – pokračování 
v územním řízení. Na 2. část etapy 0001 bylo na jaře 2021 vydáno pravomocné územní 
rozhodnutí, i přes před tím podané odvolání spol. Navetina na podzim 2020. Odvolací orgán 
její odvolání zamítl.   
V březnu 2021 byl stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas k užívání této části stavby. 
V roce 2021 dále pokračovala projekční příprava a prostředky čerpané z rozpočtu roku 2021 
odpovídají pracím realizovaným dle smluv v roce 2021. 
 
0042794 - Náplavka Ledárny 
Akce řeší revitalizaci náplavky pravého břehu Vltavy v blízkosti mimoúrovňového křížení 
nájezdu na Barrandovský most, po napojení na stávající pobřežní cestu, vedoucí kolem 
golfového hřiště směrem do Modřan.  V rámci stavby dojde k provedení nové zpevněné 
komunikace včetně přemostění kanálu Ledáren, vybudování kotevního mola, promenády 
s plání pro odpočinek, sadové a parkové úpravy. 
Vzhledem k delšímu projednávání změn ÚR a DSP nebylo možno dle předpokladu dokončit a 
uhradit zpracování DVZ, která by měla být dokončena v I. Q 2022. Z rozpočtu roku 2021 
proto nebyly čerpány finanční prostředky.  
 
 
 



0042795 - Náplavka Holešovice 
Akce řeší kultivaci území mezi ulicí Jankovcovou a břehem Vltavy, včetně přeměny území 
bývalých Uhelných skladů na oddychovou zónu pro občany. Území stavby sousedí se 
zástavbou Holešovic a v rámci břehové linie navazuje, proti proudu u ulice Komunardů, na 
úpravu Bubenského nábřeží, po proudu za Libeňským mostem sousedí s areálem 
holešovického přístavu. 
Vzhledem k etapizaci stavby a nutnému projednání změn územního rozhodnutí, nebylo 
možno dle předpokladu dokončit a uhradit zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, 
která bude dokončena v II. Q 2023. Z rozpočtu roku 2021 byla proto v souladu se smlouvou 
čerpána pouze část prostředků. 
 
0042802 - Dofakturace pro kap. 01 
Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve 
schváleném rozpočtu. 
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0045907 - TT Václavské nám. - doplňkové objekty 
Usnesením RHMP č. 2247 ze dne 21. 10. 2019 byly městské organizace včetně Pražské 
vodohospodářské společnosti, a.s. (dále jen PVS) požádány o koordinaci připravovaných 
záměrů. Na straně PVS je takovým záměrem retenční nádrž, pro kterou PVS zajistila variantní 
studii a informovala DPP o potřebě společné projekční přípravy s TT. Retenční nádrž je 
nezbytné realizovat současně s revitalizací náměstí a výsadbou nových stromů, a to z důvodu 
potřeby dodržení principů šetrného zacházení se srážkovými vodami ve smyslu § 5 Vodního 
zákona  254/2001 Sb., §38 Pražských stavebních předpisů a schválených dokumentů na 
úrovni hl. m. Prahy, např. Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatické změny, koncepce 
modro-zelené infrastruktury či připravovaný manuál pro nakládání s dešťovými vodami. 
V  roce 2021 byla připravována smlouva o spolupráci s DPP, která by měla být uzavřena v I. 
Q. 2022. V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
 
IPR PRAHA 
 
0043318 - Vítězné náměstí 
V roce 2021 byly finanční prostředky použity na vstupní parametry koncepční studie a na 
zajištění změn územního plánu a na soutěž o návrh celkového řešení Vítězného náměstí. 
 
0044453 – Celk. přest. Císařského ostr. -  Etapa 005 – revit. 
Jedná se o akci, která běží od r. 2018. Finanční prostředky byly použity na vodohospodářské, 
koncepční a analytické studie krajinářského řešení Divoká Vltava, na koncepční studii, 
Propojení Bubeneč – Císařský ostrov – Troja. 
 
0044463 – Koncertní sál – pořízení podkladů 
V roce 2021 byly finanční prostředky použity na realizaci studie vibrací, studie základových 
podmínek a upřesnění urbanistické situace, tvorba fyzického modelu, uspořádání mezinárodní 
jednorázové užší soutěže o návrh. 
 
0044551 - Nové prvky pražského mobiliáře - zast. 
Jedná se o zhotovení prototypu v měřítku 1:1 nového typu zastávky pro pražskou MHD, který 
vzešel z veřejné soutěže, organizované IPRem v roce 2018. Finanční prostředky byly použity 



na prototyp zastávkového přístřešku a úpravu prototypu zastávkového stání a jeho kabelového 
připojení a propojení na veřejné osvětlení. 
 
0044553 - Areál Emauzy – rekonstrukce 
Od 1. 2. 2019 byly budovy A, B a C v areálu Emauzy převedeny jako svěřený majetek ve 
prospěch IPR PRAHA. S areálem souvisí již dříve plánovaná celková rekonstrukce budov a 
okolí ještě pod hlavičkou MHMP. Jedná se o stavební úpravy, části projektové dokumentace 
(statický posudek, technické expertní konzultace, restaurátorský průzkum) i o pořízení strojů a 
zařízení (výměna kotlů na zemní plyn).  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány za právní služby, světelně technický průzkum, 
koncepční krajinářskou studii, podkladová studie, pro zadání veřejné zakázky, zpracování 
uživatelských a technických standardů pro rekonstrukci administrativního areálu. 
 
0044560 - Mobilní aplikace a nové technologie 
Jedná se o software – mobilní aplikaci a její zdokonalené verzi, která zobrazuje platný územní 
plán a cenovou mapu apod. V roce 2021 byly finanční prostředky použity na realizaci 
rozvojových požadavků. 
 
0045933 - Letenský muzejní distrikt - arch. soutěž 
V roce 2021 byly finanční prostředky použity na přípravu mezinárodního zadávacího řízení se 
soutěžním dialogem, při kterém bude zpracována studie parku Maniny a Koncepce 
Rohanského a Libeňského ostrova. Byli placeni externí spolupracovníci v projektovém týmu, 
kteří měli na starosti komunikaci, téma krajinářské architektury a vodohospodářství, 
připomínkování a spoluvytváření dokumentů, analýzy území atp. Dále byly finanční 
prostředky čerpány na Výstavu Rohanský ostrov a její správu, rozsáhlé participativní šetření, 
které obsahovalo dílčí akce pro veřejnost i stakeholdery, průzkumy atp.  
 
0046107 - Koncepce Rohan., Libeň. ostr., studie Parku Maniny 
V roce 2021 byly finanční prostředky použity na geodetické práce lokality letenský muzejní 
distrikt a dále na dendrologický průzkum 
 
0046321 - Komunikační a participační zařízení 
S ohledem k přidělení peněžních prostředků na konci roku 2021, a také v souvislosti s 
aktualizovanému harmonogramu komunikačních a participačních akcí v roce 2022, nebyla 
akce realizována v roce 2021 a přesunuje se do roku 2022. 
 
2801960 - Automatizovaný systém pro správu informačních mode 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR. Vývoj 
jednotného celoměstského systému pro evidenci a správu informačních modelů staveb pro 
účely hospodaření s nemovitým majetkem HMP.  
 
2822278 - Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro sprá 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR. Vytvoření 
informačního systému, jenž by měl být uceleným souborem dat o ekonomickém prostředí hl. 
m. Prahy 
 
 
 
 
 



PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 
 
0045707 - Černý Most II - západní výstavba 
V roce 2020 došlo k převedení pozemků z HMP. V roce 2021 byly vyčerpány prostředky 
zejména za zeměměřičské práce a právní služby.  Usnesením HMP 22/1 ze dne 17.12.2020 
bylo schváleno čerpání pro rok 2021. K tomuto čerpání zatím nedošlo z důvodů 
komplikovaného administrativního stavu projektu, zejména z hlediska souladu s územním 
plánem, který zamezuje nutným úpravám projektu a brání dalšímu rozvoji. Zejména z těchto 
důvodů již není na této konkrétní akce z hlediska PDS pokračováno a mělo by dojít k její 
delimitaci. Další práce a investiční náklady jsou alokovány do akce 45876. 
 
0045709 - Dolní Počernice - bytová výstavba 
V roce 2021 proběhly přípravné práce a studie. Vzhledem k rozsahu území a složitosti 
přípravné etapy je předpokládáno zasmluvnění dodavatele/ů projekčních prací v roce 2022.  
 
0045788 - Vybavení kanceláře 
V roce 2020 byla zavedena tato investiční akce s výhledem do roku 2022. 
V roce 2021 byla zakoupena kuchyňská linka. Ostatní investice do vybavení kanceláře se 
odhadují vyčerpat v r. 2022 s ohledem na další personálně organizační rozvoj organizace. 
 
0045789 - IT technika 
V roce 2020 byla zavedena tato investiční akce (HW a SW pro zaměstnance a kancelář) 
s výhledem do roku 2022. Proběhl nákup účetního SW Ginis a nákup serveru a počítačů pro 
zaměstnance, včetně zakoupení potřebného SW vybavení. Akce bude trvat ještě v roce 2022 
s ohledem na další personálně organizační rozvoj organizace. 
 
0045874 - Smíchov - V Botanice 
Kompaktní menší pozemek v majetku města nedaleko stanice metra v širším centru města. V 
současné době připraveno pro vyhlášení výběrového řízení – arch. soutěže na výběr 
dodavatele architektonického řešení a projektové dokumentace. Potenciál 60 - 80 bytů. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022. 
 
0045875 - Nový Zlíchov 
Malý́ kompaktní pozemek s potenciálem realizace 20 – 30 bytů. V současné době připraveno 
pro vyhlášení výběrového řízení – arch. soutěže na výběr dodavatele architektonického řešení 
a projektové dokumentace. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022. 
 
0045876 - Černý Most – střed 
Pražská developerská společnost vnímá silný́ potenciál daného území o velikosti cca 32 600 
m2. Návrh zástavby celého území s bytovými domy řešený v roce 2005 projektem pro 
stavební povolení neodpovídá současným urbanistickým architektonickým ani technickým 
požadavkům. 
Základní koncepce této výstavby vznikala v osmdesátých letech 20. století a je zcela zastaralá. 
Podle zadavatele je nutná kompletní revize urbanistického a architektonického řešení formou 
otevřené urbanisticko – architektonické soutěže. Cílem soutěže je nalezení optimálního 
využití potenciálu území a návrh kvalitní současné architektury městského bydlení, včetně 
řešení parteru a parkování. Celkové kapacity – výměry ploch a počet bytů bude revidován 



podle aktuálního územního plánu. Předpokládá se navýšení celkových kapacit odbytových 
ploch bytů s kompletní a optimální skladbou velikostí bytů (1+KK, 2+KK, 3+KK). Návrh 
stavby bude odpovídat současným požadavkům na hospodaření s energiemi. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022. 
 
0045877 - Na Hutích PROJEKT 0 – infrastruktura 
Lokalita Na Hutích je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy s 
potenciálem vytvoření nového lokálního centra. Řešené území je součástí katastrálního území 
Kyje a administrativně spadá pod městskou část Praha 14. 
Jeho půdorysný tvar je nepravidelný, rozložený po obou krajích ulice Budovatelské, která 
představuje hlavní prostorovou I provozní osu této oblasti. Pro řešené území je zpracovaná a 
registrovaná ÚS lokality Na Hutích; zpracovatel KAAMA 07 2019. V současnosti je 
pořizována územní studie širšího území lokality Na Hutích; zpracovatel UNIT. 
Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů 
projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0045878 - Na Hutích PROJEKT 1 – domky 
Tato investiční akce je realizovatelná jako celek bez nutnosti změny územního plánu, stávající 
kód využití území OB – B se nemění. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022. 
 
0045879 - Na Hutích PROJEKT 2 - SZ centrum 
Pro řešené území je projednávaná změna územního plánu Z 3431. Investiční akce 6 je 
vymezena na části pozemků o výměře 9 920 m2 v severozápadní oblasti budoucího centra. 
Vymezení investiční akce vychází z rozdělení funkčních ploch v platném územním plánu a v 
jeho aktuálně pořizované změně. 
Tato investiční akce je limitovaná nelogickým členěním funkčních ploch v platném ÚP. V 
souvislosti s výstavbou městských nájemních bytů a cílem vytvoření lokálního centra celé 
oblasti je v pořizované změně navržena úprava koeficientů využití a intenzifikace zástavby. 
Součástí rozvoje území je dobudování místních komunikací v pokračování ulic Cvrčkova a 
Vizovická a vybudování centrálního veřejného prostranství. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022. 
 
0045880 - Na Hutích PROJEKT 3 - SV centrum 
Pro řešené území je projednávaná změna územního plánu Z 3431 Investiční akce 7 je 
vymezena na části pozemků o výměře 11 600 m2 v severovýchodní oblasti budoucího centra. 
Vymezení investiční akce vychází z rozdělení funkčních ploch v platném územním plánu. 
Území má podobu náletového "lesoparku" o celkové ploše 2,2 ha. Svěřené pozemky PDS 
mají plochu 1,7 ha, 0,5 ha je svěřeno MČ P14. Majetkoprávní vztahy komplikují soukromé 
pozemky zhruba v budoucí trase prodloužení ulice Cvrčkova. V jihovýchodní části území 
začíná prudký svah, pokračující podél ulice Jamská k východu. V souvislosti s výstavbou 
městských nájemních bytů a cílem vytvoření lokálního centra celé oblasti je v pořizované 
změně navržena úprava koeficientů využití a intenzifikace zástavby. Součástí rozvoje území 
je dobudování místních komunikací v pokračování ulic Cvrčkova a propojení do ulice 
Sicherovy. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022. 



0045881 - Na Hutích PROJEKT 4 – školka 
Investiční akce je vymezena na části pozemků o výměře 10 300 m2 při severovýchodním 
okraji území. Dělení bloku vychází z rozdělení funkčních ploch v platném územním plánu. 
Území má podobu náletového "lesoparku". Svěřené pozemky PDS mají plochu 1,7 ha, 0,5 ha 
je svěřeno MČ P14. Majetkoprávní vztahy komplikují soukromé pozemky zhruba v budoucí 
trase prodloužení ulice Cvrčkova. Součástí investiční akce má být menší veřejné prostranství s 
komunitním centrem a herní areál na začátku budoucího parku. V jihovýchodní části území 
začíná prudký svah, pokračující podél ulice Jamská k východu. Tato investiční akce je 
realizovatelná jako celek bez nutnosti změny územního plánu. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v rozmezí 03-04/2022.Veřejná 
zakázka na dodavatele projektu byla vypsána již na konci roku 2021.  
 
0045882 - Na Hutích PROJEKT 5 - JZ centrum 
Pro řešené území je projednávaná změna územního plánu Z 3431. Investiční akce je 
vymezena na části pozemků o výměře 15 800 m2 v jihozápadní oblasti budoucího centra. 
Dělení bloku vychází z rozdělení funkčních ploch v platném územním plánu. Tato investiční 
akce je limitovaná nelogickým členěním funkčních ploch v platném ÚP. V souvislosti s 
výstavbou městských nájemních bytů a cílem vytvoření lokálního centra celé oblasti je v 
pořizované změně navržena úprava koeficientů využití a intenzifikace zástavby. Součástí 
rozvoje území je dobudování místních komunikací v pokračování ulic Cvrčkova a umístění 
veřejného prostranství v napojení ulic Budovatelská - Jamská. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0045883 - Na Hutích PROJEKT 6 – farnost 
Pro řešené území je projednávaná změna územního plánu Z 3431. Investiční akce je 
vymezena v jižní části území. Leží jižně od ulice Vírská o celkové ploše 1 968 m2. Investiční 
akce bude vyžadovat dohodu a spolupráci s dalšími vlastníky pozemků. Pozemek ve 
vlastnictví HMP svěřený PDS má plochu 777 m2 a je samostatně obtížně využitelný. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0045884 - Palmovka – Zenklova 
Jedná se o jedny z nejatraktivnějších nezastavěných pozemků, ležící v širším centru hlavního 
města, v přímé návaznosti na stanici metra Palmovka. Význam lokality vzrůstá při vědomí, že 
i sousední parcely ležící mezi ulicemi Libeňský most, Zenklova, Sokolovská, Švábky 
Vojenova a Voctářova jsou ve vlastnictví s městem úzce provázaných subjektů. Kromě 
příležitosti urbanisticky dotvořit toto dlouho opomíjené území, je zde potenciál výstavby 
rozmanité moderní čtvrt i uspokojující všechny hlavní městské funkce a potřeby města na 
ploše až 8 ha. 
Investiční akce Palmovka – Zenklova zahrnuje proluku na nároží ulic Zenklova –Libeňský 
most. Jedná se o jasně definovanou lokalitu bez potřeby změn územně plánovací 
dokumentace. Právě zde bude pravděpodobně možné nejrychleji zahájit projektovou přípravu 
a samotnou výstavbu. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022. 
 
 
 



0045885 - Palmovka – Voctářova 
Investiční akce Palmovka – Voctářova zahrnuje území městských pozemků, přiléhajících na 
jižní straně k Libeňskému mostu. Pro zahájení projektové přípravy je zapotřebí v tomto území 
ukotvit majetkoprávní vztahy se sousedními vlastníky a definovat tak přesně rozsah území, na 
kterém bude možné zahájit výstavbu řádně koordinovanou s urbanistickou koncepcí 
Palmovky. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0045886 - Palmovka - úpravy prostupu, přípravné investice 
Investiční akce Palmovka – Úpravy prostupu, přípravné investice pokrývá náklady, spojené s 
dočasnými úpravami území umožňujícími zpřístupnění, dnes velmi zanedbaného prostoru, 
veřejnosti. Již v rámci této etapy bude realizováno nové významné pěší propojení Palmovky  s 
ulicí U Rustonky a navazujícím Rohanským ostrovem. Tato etapa v sobě dále zahrnuje 
náklady na případné úpravy páteřní technické infrastruktury. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. 
 
0045887 - Nové Dvory PROJEKT 0 – infrastruktura 
Lokalita Nové Dvory je výjimečná koncentrací pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, s 
potenciálem vytvořit nové těžiště čtvrti a stát se důležitý obvodovým centrem. Realizací linky 
metra D dojde k propojení jižní části hlavního města s jeho středem a lokalita nabude na 
významu. 
Většina území je dnes chápána jako transformační s cílem vytvořit kompaktní městskou 
zástavbu a s odpovídající hustotou pro naplnění potenciálu území se stanicí metra, vytvoření 
sítě veřejných prostranství a veřejné vybavenosti. 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 10.9.2020 podnět na změnu územního plánu 
3810/00 Využití městských pozemků u plánované stanice metra Nové Dvory. V současné 
době připravuje Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy zadání územní studie na 
základě usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1219 ze dne 15.6.2020 k podnětu na pořízení 
Územní studie Nové Dvory. Výstavba v území je rozdělena do 12 investičních akcí. 
Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu, dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů 
zejména projektových prací v průběhu roku 2022. Další přípravné práce čerpání investic 
obecně v lokalitě Nové Dvory je z velké části závislé na zdárném průběhu procesu změny 
územního plánu. 
 
0045888 - Nové Dvory PROJEKT 2 
Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 2 zahrnuje území u ulice Libušská, pozemky 
navazují na připravovanou stanici metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení 
koeficientu využití území. Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou 
stanice metra. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů zejména projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0045889 - Nové Dvory PROJEKT 3 
Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 3 zahrnuje území u ulice Libušská, pozemky 
navazují na připravovanou stanici metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení 
koeficientu využití území. Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou 
stanice metra. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů zejména projektových prací v průběhu roku 2022. 



0045890 - Nové Dvory PROJEKT 4 
Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 4 zahrnuje území u ulice Libušská, navazující na 
jádro obce Libuš. Jde o jasně definovanou lokalitu, na části území není potřeba změny 
územně plánovací dokumentace. Právě zde bude možné nejrychleji zahájit projektovou 
přípravu a samotnou stavbu. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v první polovině roku 2022. 
 
0045891 - Nové Dvory PROJEKT 5 
Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 5 zahrnuje území u ulice Chýnovská, pozemky 
navazují na připravovanou stanici metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení 
koeficientu využití území. Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou 
stanice metra. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů zejména projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0045892 - Nové Dvory PROJEKT 6 
Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 6 zahrnuje střed území mezi ulicemi Libušská a 
Chýnovská, pozemky navazují na připravovanou stanici metra. Z tohoto důvodu je zde 
schválen podnět na navýšení koeficientu využití území. Projektová příprava a realizace bude 
koordinovaná s výstavbou stanice metra. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů zejména projektových prací v průběhu roku 2022.  
 
0045893 - Nové Dvory PROJEKT 7 
Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 7, zahrnuje území u ulic Durychova a Novodvorská. 
Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou stanice metra. Jde o jasně 
definovanou lokalitu bez potřeby změn územně plánovací dokumentace. Právě zde bude 
možné nejrychleji zahájit projektovou přípravu a samotnou stavbu. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů zejména projektových prací v průběhu roku 2022.  
 
0045894 - Nové Dvory PROJEKT 8 
Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 8, zahrnuje území u ulice Novodvorská, pozemky 
navazují na připravovanou stanici metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení 
koeficientu využití území. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů zejména projektových prací v průběhu roku 2022.  
 
0045895 - Nové Dvory PROJEKT 9 
Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 9 zahrnuje území u ulic Durychova a Novodvorská. 
Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou stanice metra. Jde o jasně 
definovanou lokalitu bez potřeby změn územně plánovací dokumentace. Právě zde bude 
možné nejrychleji zahájit projektovou přípravu a samotnou stavbu. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů zejména projektových prací v průběhu roku 2022.  
 
 
 
 



0045896 - Nové Dvory PROJEKT 10 
Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 10 zahrnuje území u ulice Durychova, pozemky 
navazují na připravovanou stanici metra. Z tohoto důvodu je zde schválen podnět na navýšení 
koeficientu využití území. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů, zejména projektových prací, v průběhu roku 2022. 
 
0045897 - Nové Dvory PROJEKT 12 
Investiční akce Nové Dvory – PROJEKT 12 zahrnuje pozemky při ulici Libušská, navazující 
na připravovanou stanici metra. Pro zahájení projektové přípravy je zapotřebí v tomto území 
ukotvit majetkoprávní vztahy se sousedními vlastníky. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů, zejména projektových prací, v průběhu roku 2022. 
 
0045898 - Vršovická - bytový dům 
Pro pozemek parc. č. 1121/1 v k. ú. Vršovice při ulicích Vršovická a Petrohradská bylo v roce 
1998 vydáno územní rozhodnutí na stavbu polyfunkčního domu se samoobsluhou, 
kancelářemi a byty. V roce 2001 dostal projekt stavební povolení, avšak nebyl realizován. 
Záměrem Pražské developerské společnosti je pořídit projektovou dokumentaci na změnu 
stavby v rámci platného územního rozhodnutí pro dům, který bude více odpovídat současným 
urbanistickým, architektonickým a technickým požadavkům, nabídne pro město efektivnější 
využití a výhodnější funkční skladbu, tedy převážně byty určené pro městské nájemní bydlení 
v kombinaci se službami v parteru. V současné době jsou pořizovány potřebné podklady, v 
příštím roce bude vybrán zpracovatel projektové dokumentace prostřednictvím užší soutěže o 
návrh a zahájeno zpracování dokumentace změny stavby před dokončením. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022.  
 
0045899 - Dolní Počernice – infrastruktura 
Pozemky v Dolních Počernicích, svěřené k hospodaření do PDS, představují se svými 18,5 ha 
jedno z nejvýznamnějších ucelených pozemkových vlastnictví hl. m. Prahy. Území je 
atraktivní pro bytovou výstavbu přes to, že se že se jedná o okrajovou lokalitu metropole. 
Oblast disponuje nejen napojením na příměstskou železnici a blízký městský okruh, ale 
zároveň je zde bezprostřední kontakt s příměstskou krajinou a rekreačními plochami. 
Výstavba není podmíněna změnami územního plánu ani strategickými akvizicemi, a proto je 
zde možno zahájit bezprostředně projektovou přípravu. 
V severní části území existoval starší stavební záměr stavba č. 8613 Bytové domy Dolní 
Počernice, který byl nerealizován pro jeho technikou zastaralost a již značně přežitou 
estetickou normu. Nová koncepce zástavby bude vycházet z aktuálního stavu poznání potřeb 
města, bude řešena s respektem k širšímu kontextu území a obsáhne postupně po etapách celé 
území vlastněné hlavním městem. 
Investiční akce Dolní Počernice - infrastruktura – zahrnuje převážně území původního 
přepracovaného projektu dle nové koncepce a v rámci předpokládané etapizace bude 
realizován prioritně. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0045900 - Dolní Počernice - Projekt 2 
Investiční akce Dolní Počernice - Projekt 2 bude vycházet z urbanistického řešení celého 
území a vzhledem k rozsahu je pravděpodobné, že bude dále etapizován. V následujících 



letech se tedy bude jednat zejména o náklady spojená s projektovou přípravou pro další 
postup v tomto rozsáhlém území. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu dojde 
k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0045901 - Antala Staška - ověřovací studie 
Jde o pozemek s potenciálem městské bytové výstavby cca 80- 100 jednotek. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. 
 
0045902 - Davídkova - ověřovací studie 
Jde o pozemek s potenciálem městské bytové výstavby cca 30 - 50 jednotek, vhodný pro 
prověření environmentálně efektivního a inovativního projektu městské bytové výstavby. 
V roce 2021 proběhly přípravné práce. 
 
0046092 - Beranka - Hor. Počernice - infra. PROJEKT 6 
Historicky připravený projekt městské výstavby. Jednalo se o projekt poměrně velkého 
rozsahu o kapacitě přibližně 500 bytů; v rámci dalšího postupu byla navržena etapizace na 4 
samostatné oddělené projekty – etapy změna projektu podle Zadání investora pro městskou 
bytovou výstavbu.  Vzhledem k rozsahu projektu a navazující lokalitě budou realizovány i 
související infrastrukturní investice nutné pro realizaci celého záměru.  
V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze 
projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0046094 - Jinonice - Prokopových - PROJEKT 2 
Pozemky u vstupního portálu pro podzemní části radlické radiály – je třeba v budoucnu 
zkoordinovat možné využití těchto pozemků v tomto technicky a administrativně složitém 
místě; budoucím využitím může být například umístění administrativy pro veřejné instituce 
s částečnou funkcí bydlení.  
V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze 
projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0046095 - Peroutkova – Jinonická 
Projekt pro městskou bytovou výstavbu s možností umístit další veřejné služby (včetně 
bydlení pro seniory).  
V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze 
projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0046098 - Braník - Pikovická - PROJEKT 3 - dopravní infr. 
Pozemky doplňují pozemky vhodné pro městskou bytovou výstavbu s možností umístit další 
veřejné služby (včetně bydlení pro seniory) a vhodným řešením dopravních vazeb a veřejných 
prostor. Rozvoj lokality je žádoucí rozdělit do tří etap – seniorské bydlení, bytový dům a 
potřebná dopravní infrastruktura. 
V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze 
projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0046099 - Ohradní, bytový dům 
Projekt městské bytové výstavby menšího rozsahu. 
V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. 
 
 



0046100 - U Plynárny, bytový dům 
Projekt městské bytové výstavby menšího rozsahu. 
V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze 
projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0046101 - Lipence, bytový dům 
Projekt městské bytové výstavby menšího rozsahu. 
V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze 
projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0046102 - Vysočanská, bytový dům 
Projekt městské bytové výstavby menšího rozsahu. 
V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze 
projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0046103 - Budínova - Bulovka, bytový dům 
Projekt městské bytové výstavby menšího rozsahu. 
V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze 
projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
0046104 - Libeňský přístav - PROJEKT 1 - bytový dům 
Projekt pro městskou výstavbu s možností vhodně dotvořit urbanistické řešení libeňských 
přístavů, včetně kvalitního řešení veřejných (sportovně rekreačních) prostor a propojení do 
dalších částí Libeňského ostrova.  Další postup bude etapizován do tří etap – 2 etapy bytové 
výstavby a projekt zajištění prostupnosti na další část Libeňského ostrova a výstavby menších 
staveb s veřejnou vybaveností. 
V roce 2021 proběhly přípravné a geodetické práce. Z důvodu složitosti přípravné fáze 
projektu dojde k výběru a zasmluvnění dodavatele/ů projektových prací v průběhu roku 2022. 
 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastuktura
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček
MHMP - HOM 0046059 Zařízení na čerp. podzem. vody v P3 3 872,00 0,00 0,00 3 872,00 3 872,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - INV 0000012 Protipovod.opatř.na ochr.HMP 4 190 773,90 3 838 176,51 10 000,00 72 200,00 58 098,32 80,47 -2 393,13 282 790,52
MHMP - INV 0000013 BABA II - rekon.IS 214 798,00 80 280,00 2 000,00 1 200,00 99,10 8,26 0,00 133 318,00
MHMP - INV 0000050 TV Slivenec 855 820,00 574 936,36 30 000,00 86 500,00 84 737,38 97,96 0,00 194 383,64
MHMP - INV 0000057 Prodloužení stoky A2 1 017 000,00 641 769,36 200 000,00 218 000,00 217 507,16 99,77 0,00 157 230,65
MHMP - INV 0000085 TV Řepy 192 625,54 169 191,38 500,00 1 500,00 233,15 15,54 0,00 21 934,16
MHMP - INV 0000088 TV Libuš 662 990,00 548 080,36 11 000,00 7 000,00 3 286,15 46,95 0,00 107 909,64
MHMP - INV 0000092 TV Zličín 376 957,72 323 759,25 1 000,00 1 000,00 275,60 27,56 0,00 52 198,47
MHMP - INV 0000093 TV Kbely 587 501,90 477 930,72 4 000,00 5 000,00 1 675,98 33,52 0,00 104 571,18
MHMP - INV 0000100 TV Zbraslav 655 054,27 561 573,29 5 000,00 2 700,00 57,71 2,14 0,00 90 780,98
MHMP - INV 0000101 TV Újezd 377 580,28 346 695,70 500,00 500,00 65,05 13,01 0,00 30 384,59
MHMP - INV 0000102 TV Koloděje 259 900,00 192 042,92 3 000,00 4 700,00 4 231,16 90,02 0,00 63 157,08
MHMP - INV 0000106 TV Šeberov 550 000,16 305 395,27 28 000,00 11 000,00 8 803,29 80,03 0,00 233 604,89
MHMP - INV 0000113 TV Lipence 930 200,00 563 208,44 45 000,00 122 000,00 112 639,95 92,33 0,00 244 991,56
MHMP - INV 0000114 TV Stodůlky 277 740,00 210 109,23 3 200,00 14 200,00 10 688,73 75,27 595,96 52 834,80
MHMP - INV 0000117 TV Zbuzanská 65 500,00 34 781,56 25 000,00 24 500,00 23 086,48 94,23 0,00 6 218,44
MHMP - INV 0000132 TV Točná 570 000,00 164 120,48 6 000,00 5 000,00 1 522,97 30,46 0,00 400 879,52
MHMP - INV 0000133 TV Ďáblice 185 290,00 156 197,68 3 000,00 2 000,00 209,33 10,47 0,00 27 092,32
MHMP - INV 0000134 TV Dolní Počernice 592 349,47 440 441,61 3 000,00 2 800,00 1 152,69 41,17 0,00 149 107,86
MHMP - INV 0000137 TV Kyje - Hutě 397 171,00 351 360,40 2 000,00 3 000,00 2 525,41 84,18 0,00 42 810,60
MHMP - INV 0000138 TV Kunratice 960 100,00 801 218,30 45 000,00 99 000,00 85 686,12 86,55 0,00 59 881,70
MHMP - INV 0000152 TV  Dolní Chabry 196 774,24 175 449,91 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 21 224,33
MHMP - INV 0000161 TV Kolovraty 287 760,00 258 134,14 5 000,00 1 000,00 184,53 18,45 0,00 28 625,86
MHMP - INV 0000196 TV Klánovice 357 200,00 261 357,75 12 000,00 5 200,00 183,47 3,53 0,00 90 642,25
MHMP - INV 0000204 TV Nebušice 435 003,00 270 796,59 1 000,00 1 000,00 656,89 65,69 0,00 163 206,41
MHMP - INV 0003082 TV Radotín 1 440 000,30 1 404 459,64 6 120,00 620,00 283,54 45,73 729,15 34 191,51
MHMP - INV 0003090 TV Řeporyje 804 030,00 585 305,65 3 000,00 2 000,00 209,81 10,49 0,00 216 724,35
MHMP - INV 0003103 TV Lochkov 279 999,83 266 679,58 500,00 2 000,00 373,91 18,70 0,00 11 320,25
MHMP - INV 0003106 TV Suchdol 619 400,00 294 943,92 35 000,00 45 000,00 43 379,40 96,40 0,00 279 456,08
MHMP - INV 0003111 TV Lysolaje 528 000,00 457 163,18 8 000,00 4 000,00 2 277,78 56,94 0,00 66 836,82
MHMP - INV 0003113 TV Přední Kopanina 200 000,39 130 803,83 2 000,00 1 000,00 172,73 17,27 0,00 68 196,57
MHMP - INV 0003119 TV Čakovice 1 271 400,00 960 910,96 2 000,00 6 000,00 2 067,96 34,47 75,76 304 413,29
MHMP - INV 0003127 TV Běchovice 392 498,47 333 192,71 7 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 57 305,76
MHMP - INV 0003136 TV Satalice 470 521,00 395 739,60 2 000,00 2 500,00 99,70 3,99 0,00 72 281,40
MHMP - INV 0003140 TV Újezd nad Lesy 1 370 430,00 1 094 114,62 3 000,00 2 000,00 727,00 36,35 0,00 274 315,38
MHMP - INV 0003145 TV Vinoř 482 000,01 246 169,18 14 000,00 18 000,00 12 511,68 69,51 0,00 217 830,83
MHMP - INV 0003150 TV Benice 105 091,00 95 930,07 1 000,00 3 000,00 1 938,72 64,62 0,00 6 160,94
MHMP - INV 0003151 TV Dubeč 393 360,00 332 575,65 4 000,00 8 000,00 5 275,84 65,95 0,00 52 784,35
MHMP - INV 0003168 TV Křeslice 199 320,00 152 787,35 10 000,00 7 000,00 464,55 6,64 0,00 39 532,65

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastuktura
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021

MHMP - INV 0003171 TV Štěrboholy 291 065,50 255 980,34 1 000,00 1 000,00 449,61 44,96 0,00 34 085,16
MHMP - INV 0003295 TV Horní Počernice 802 178,00 679 078,62 20 000,00 28 000,00 21 551,92 76,97 0,00 95 099,38
MHMP - INV 0004506 TV Velká Chuchle 239 969,42 209 423,91 1 000,00 4 000,00 3 998,19 99,95 0,00 26 545,50
MHMP - INV 0004507 TV Vokovice 200 000,00 32 004,47 4 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 165 995,54
MHMP - INV 0006963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař  12 651 383,00 7 816 966,26 615 000,00 492 800,00 399 159,63 81,00 0,00 4 341 616,74
MHMP - INV 0007133 IP pro kapitolu 02 55 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
MHMP - INV 0007499 TV Dolní Měcholupy 211 230,39 149 971,19 3 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 59 259,20
MHMP - INV 0007500 TV Praha 6 423 551,00 266 399,57 20 000,00 2 000,00 1 349,78 67,49 0,00 155 151,44
MHMP - INV 0007981 TV Za Horou 66 469,00 50 590,54 3 000,00 3 000,00 878,75 29,29 0,00 12 878,47
MHMP - INV 0008548 Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic 396 800,00 167 268,48 10 000,00 12 000,00 2,06 0,02 0,00 217 531,52
MHMP - INV 0008588 TV Malá Ohrada 144 000,00 136 040,27 1 000,00 4 000,00 543,03 13,58 0,00 3 959,73
MHMP - INV 0008618 TV Praha 4 120 000,30 94 304,65 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 25 195,65
MHMP - INV 0008781 Prodloužení sběrače "T"  do  Třebonic 86 000,00 3 833,62 2 000,00 2 000,00 78,40 3,92 0,00 80 166,39
MHMP - INV 0008950 TV Praha 15 114 825,00 82 654,39 3 000,00 18 000,00 17 947,87 99,71 0,00 14 170,61
MHMP - INV 0010994 EU-Sanace a revitalizace skládky Velk  33 147,00 0,00 0,00 11 426,70 0,00 0,00 25 028,74 -3 308,43
MHMP - INV 0040019 Prodlouženi sběrače G do Uhříněvsi 220 000,00 8 566,76 4 500,00 4 500,00 349,92 7,78 0,00 206 933,24
MHMP - INV 0040020 TV Letňany 100 000,00 86 435,11 6 000,00 2 000,00 520,53 26,03 0,00 11 564,89
MHMP - INV 0040021 TV Petrovice 86 150,00 51 215,95 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 34 434,05
MHMP - INV 0040022 TV Troja 150 000,00 85 192,11 1 000,00 1 000,00 168,85 16,89 0,00 63 807,89
MHMP - INV 0040297 TV Hloubětín 342 584,56 287 950,80 12 000,00 6 000,00 2 272,05 37,87 0,00 48 633,76
MHMP - INV 0040741 TV Zahradní město 110 000,00 24 100,29 4 000,00 12 000,00 9 106,37 75,89 0,00 73 899,72
MHMP - INV 0040954 TV Bílá Hora 200 000,00 7 284,01 3 000,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 191 515,99
MHMP - INV 0042124 PPO 2013 -modernizace a rozšíření čá  275 000,00 39 474,17 15 000,00 5 000,00 719,38 14,39 0,00 230 525,83
MHMP - INV 0042359 Papírenská - kanalizační sběrač 123 000,00 5 300,24 500,00 300,00 0,00 0,00 0,00 117 399,76
MHMP - INV 0042472 TV Březiněves 95 000,00 4 497,43 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 89 502,57
MHMP - INV 0042473 Botanická zahrada - areál západ, dosta 118 900,00 93 482,20 2 812,00 22 712,00 22 064,12 97,15 0,00 2 705,80
MHMP - INV 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Ch 90 000,00 50 288,43 20 209,00 10 430,90 5 081,19 48,71 -25 028,74 54 309,40
MHMP - INV 0042476 Dofakturace pro kap. 02 27 000,00 0,00 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00
MHMP - INV * 0042699 Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze 68 300,00 10 738,86 500,00 0,00 0,00 *** 0,00 57 061,14
MHMP - INV 0042804 Revitalizace Karlova náměstí, etapa II. 150 000,00 6 303,61 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 134 196,39
MHMP - INV 0042811 Vodovod Botanická zahrada 48 000,00 27 089,80 200,00 1 700,00 1 550,38 91,20 0,00 19 210,20
MHMP - INV 0042812 Celková přestavba Císařského ostrova 250 000,00 10 013,72 5 000,00 5 000,00 151,77 3,04 0,00 234 986,28
MHMP - INV 0042813 Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sb    2 300,00 611,00 889,00 889,00 0,00 0,00 0,00 800,00
MHMP - INV 0043320 TV Praha 22 30 000,00 1 426,23 1 000,00 500,00 81,09 16,22 0,00 28 073,77
MHMP - INV 0043321 TV Praha 11 31 000,00 780,26 2 000,00 1 500,00 216,71 14,45 0,00 28 719,75
MHMP - INV 0043322 TV Nedvězí 4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 55,66 5,57 0,00 3 000,00
MHMP - INV 0043323 TV Královice 17 900,00 235,95 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 16 664,05
MHMP - INV 0043324 Drobné neodkanalizované oblasti (DN 350 000,00 0,00 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 349 000,00
MHMP - INV 0043915 VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnos  254 000,00 5 237,45 140 000,00 50 000,00 32 246,93 64,49 0,00 198 762,55
MHMP - INV 0043916 TV Praha 5 12 000,00 8 751,41 1 000,00 500,00 36,30 7,26 0,00 2 748,59



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastuktura
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021

MHMP - INV 0044151 TV Rekonstrukce stoky D 180 000,00 619,30 20 000,00 13 600,00 4 312,92 31,71 0,00 165 780,70
MHMP - INV 0044409 TV Praha 9 150 000,00 548,66 3 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 148 451,34
MHMP - INV 0044574 Kaštanka 35 000,00 406,76 17 000,00 10 000,00 521,93 5,22 0,00 24 593,24
MHMP - INV 0044575 Sběrač B Barrandov 206 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 59,29 2,96 0,00 204 000,00
MHMP - INV 0044849 Biometan, využití kalového plynu na Ú  81 000,00 2 317,72 30 000,00 6 500,00 3 471,39 53,41 0,00 72 182,28
MHMP - INV 0045108 TV Praha 10 150 000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 149 500,00
MHMP - INV 0045109 Záchranná stanice pro volně žijící živo 277 000,00 114,68 30 000,00 21 400,00 2 132,88 9,97 0,00 255 485,33
MHMP - OCP 0002003 Výkupy lesních pozemků 120 900,00 104 434,08 5 000,00 16 400,00 12 209,44 74,45 0,00 65,92
MHMP - OCP 0004527 Komplex zahrad na Petříně 150 000,00 63 298,88 10 000,00 7 500,00 1 168,31 15,58 0,00 79 201,12
MHMP - OCP 0005284 Investice související s areály zeleně 306 549,45 272 150,87 8 000,00 8 000,00 7 667,62 95,85 0,00 26 398,58
MHMP - OCP 0008306 Rybník (vodojem) - Letenské sady 44 000,00 5 166,59 20 000,00 15 400,00 14 788,04 96,03 0,00 23 433,42
MHMP - OCP 0008653 Realizace opatření na úsporu energie   303 000,00 8 892,40 20 000,00 10,00 0,00 0,00 0,00 294 097,60
MHMP - OCP 0010986 EU-Kotlíkové dotace Praha III. 26 714,10 22 872,86 0,00 5 248,70 3 643,82 69,42 0,00 -1 407,46
MHMP - OCP 0040027 Dětská hřiště v lesích 10 000,00 4 738,22 1 000,00 4,10 0,00 0,00 0,00 5 257,68
MHMP - OCP 0041459 Pilotní projekty v životním prostředí 65 088,00 5 087,99 5 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 60 000,02
MHMP - OCP 0043325 Založení nových lesů a lesoparků 70 000,00 41 164,52 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 28 335,48
MHMP - OCP 0043326 Revitalizace Královské obory 137 000,00 74 151,36 14 000,00 14 000,00 2 871,84 20,51 0,00 48 848,64
MHMP - OCP 0044570 Kompostárna Horní Lada 80 000,00 606,79 3 500,00 4 665,60 40,26 0,86 0,00 74 727,61
MHMP - OCP 0044571 Revitalizace a obnova vodních toků a 380 000,00 95 726,06 63 000,00 27 302,70 25 782,78 94,43 0,00 256 971,24
MHMP - OCP 0044572 Stromovka - rozšíření parku 55 000,00 23 794,60 5 000,00 21 000,00 3 627,23 17,27 0,00 10 205,40
MHMP - OCP 0044573 Výkupy rybníků a vodních ploch 50 000,00 17 046,16 3 000,00 3 000,00 132,98 4,43 0,00 29 953,84
MHMP - OCP 0045110 Park U Čeňku III. etapa 15 000,00 5 542,93 6 000,00 8 500,00 6 938,53 81,63 0,00 957,07
MHMP - OCP 0045111 Rekonstrukce štol na Petříně 50 000,00 641,06 8 000,00 8 000,00 7 194,49 89,93 0,00 41 358,94
MHMP - OCP 0045730 Kotlíkové dotace NZÚ-AMO 9 365,70 0,00 0,00 9 249,80 7 721,72 83,48 0,00 115,90
MHMP - OCP 0045922 Granty v oblasti ŽP 2021 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0006484 Vstupní objekt - Areál SEVER 284 200,00 13 390,70 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 266 309,30
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0006936 Expozice 75 277,02 66 215,54 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 400,17 0,00 4 661,31
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0006937 Infrastruktura 80 011,77 65 578,40 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 959,79 0,00 13 473,58
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0006938 Návštěvnická vybavenost 101 861,15 68 255,46 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 595,45 0,00 32 010,24
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0006942 SZNR 75 000,00 50 706,59 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 482,28 0,00 23 811,13
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0007503 Areál Západ, 2.etapa 15 000,00 12 448,40 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 4,61 0,00 2 547,00
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0008277 Komunikace a parkoviště 63 556,64 41 438,81 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 151,00 0,00 20 966,83
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0008278 Výstavní pavilon - Areál JIH 129 968,89 25 058,44 33 308,60 33 308,60 33 308,60 100,00 15 210,50 245,43 0,00 71 356,42
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0042819 Přemostění úvozu - spojení areálů VE  35 000,00 699,96 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 798,15 0,04 0,00 27 300,00
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0045104 Mobiliář 10 000,00 832,27 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 3 660,99 0,00 5 506,74
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0045105 Technické zázemí vinice 44 000,00 1 265,22 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 0,00 931,05 0,00 21 803,73
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0045106 Závlahové systémy 24 000,00 11 159,21 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 6 804,61 3 840,79 0,00 2 000,00
LESY HMP 0006573 SZNR 486 614,00 262 989,82 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 9 629,28 0,00 213 994,91
LESY HMP 0043078 Rekonstrukce objektů lesního hospod 84 200,00 40 712,34 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 694,14 0,00 42 793,53
LESY HMP 0043079 Rekonstrukce objektů vodního hospod 27 130,00 21 701,14 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 349,00 0,00 5 079,86



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč
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LESY HMP 0043080 Rekonstrukce areálu Práče 28 930,00 12 863,93 400,00 400,00 400,00 100,00 0,00 854,26 0,00 14 811,82
LESY HMP 0043081 Záchranná stanice hl. m. Prahy 49 500,00 11 662,30 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 375,80 0,00 36 461,89
LESY HMP 0044567 Infrastruktura kompostáren 10 600,00 4 006,30 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 110,72 0,00 6 482,99
LESY HMP 0044568 Rekonstrukce objektů lesního hospod  66 200,00 11 424,12 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 3 791,83 2 061,38 0,00 37 714,50
LESY HMP 0044569 Rekonstrukce objektů školky Ďáblice 23 000,00 2 235,45 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 10 169,07 0,00 10 595,48
LESY HMP 0044808 INV - Sanace a revitalizace skládky Ve  29 050,00 14 622,50 0,00 1 778,10 1 311,05 73,73 1 311,05 0,00 0,00 12 649,40
LESY HMP 0045934 Revitalizace Vokovického rybníka 14 551,80 0,00 0,00 14 551,80 14 551,78 100,00 14 551,78 0,00 0,00 0,00
LESY HMP 0045935 Revitalizace Zámeckého rybníka v k.ú. 20 545,50 0,00 0,00 20 545,50 20 545,41 100,00 20 545,41 0,00 0,00 0,00
LESY HMP 0046046 Obnova velkého březového altánu Kun 995,90 0,00 0,00 995,90 995,89 100,00 995,89 0,00 0,00 0,00
LESY HMP 0046265 Vodní plocha Letenské sady 30 000,00 0,00 0,00 5 200,00 5 200,00 100,00 5 200,00 0,00 0,00 24 800,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0042123 Pavilon goril - nový 329 000,00 146 364,40 88 661,80 88 661,80 88 661,80 100,00 88 661,80 37 394,21 -217,40 56 797,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0042818 Náhradní objekty za Bosnu 45 000,00 4 241,32 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 932,48 0,00 38 826,20
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0043049 Expozice Arktidy - lední medvědi 516 000,00 28 712,24 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 0,00 3 464,02 0,00 478 823,74
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0043676 Výběhy koní Převalského na Dívčích h 22 500,00 12 493,76 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 6 374,62 0,00 3 631,62
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0044576 Odstranění starých dílen 7 239,45 1 225,07 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 5 150,89 0,00 863,49
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0044577 Vodojem užitkové vody 26 000,00 70,58 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 14 065,91 0,00 11 863,52
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0045570 Pláně-Etapa I. Ubikace a výběhy koní P 78 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 609,51 0,00 -219,01 76 219,01
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0045571 Stavební úpravy a přístavba Zimoviště 6 500,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 4 363,33 0,00 -496,42 996,42
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0045572 Rekonstrukce pavilonu Indonéská džu 100 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 14 219,73 -1 906,61 84 686,88
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0045573 Rekonstrukce vstupů, odbavení návšt 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 497,79 0,00 0,00 5 000,00
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem 48 648 315,02 30 938 972,01 1 952 600,40 1 983 073,20 1 561 101,72 78,72 170 341,65 121 117,09 -3 831,70 15 608 484,58

Celkem akce MČ 0,00 194 277,70 194 277,64 100,00

Celkem 48 648 315,02 30 938 972,01 1 952 600,40 2 177 350,90 1 755 379,36 80,62 170 341,65 121 117,09 -3 831,70 15 608 484,58

*  akce 42699 byla přesunuta z kapitoly 02 do kapitoly 03 na základě usnesení RHMP č. 1229 ze dne 24.5.2021



KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA 
 
 
 
MHMP – HOM 
 
0046059 - Zařízení na čerp. podzem. vody v P3 
Prostředky byly vynaloženy na uvolnění investiční zálohy společnosti Kolektory Praha, která 
bude vyúčtována v průběhu roku 2022. 
 
 
MHMP – INV 
 
0000012 - Protipovod.opatř.na ochr.HMP 
V rámci stavby byla již vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé 
Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, 
Chuchle a Troji.  
Etapa 0001 Staré Město, Josefov - navýšení Q 2002 + 30 cm 
První etapa protipovodňových opatření byla vybudována v letech 1999-2000 na nižší 
návrhovou hladinu. V důsledku rozhodnutí o navýšení návrhové hladiny dochází 
k prodloužení linií PPO a u původních úseků musí být vyměněny stávající prvky pro osazení 
mobilního hrazení. V roce 2021 byla zpracována dokumentace pro stavební povolení pro nové 
úseky a proběhlo její projednání včetně koordinace s úpravou křižovatky Na Františku x 
Dvořákovo nábřeží. Dále bylo vydáno vodoprávní povolení pro navýšení původních úseků, 
které následně nabylo právní moci. 
Etapa 0007 – Troja - část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000 
Na úsek výusti severně od protipovodňového valu, stabilizovaný v roce 2010, navazuje úsek 
jižní, jehož délka včetně přeložení ústí pod jez činí cca 310 m.  
V roce 2021 byl společným postupem s Povodím Vltavy, které je investorem stavby VD Troja 
– rekonstrukce dělící zdi sportovního kanálu, vybrán zhotovitel stavby, který koncem léta 
zahájil stavební práce. 
 
0000013 - BABA II - rekon.IS 
Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudované kanalizace a vodovodu, nyní 
provozované v havarijním stavu, včetně rekonstrukce komunikací na Praze 6, sídliště Baba II. 
Stavba se dělí na etapu 0001 - Východní část, etapu 0002 – Střední část a etapu 0003 – 
Západní část. Etapa 0001 je ukončena a zkolaudována. Etapa 0002 a 0003 mají vydané 
územní rozhodnutí.  
V průběhu roku 2021 u etapy 0002 – hotová dokumentace pro stavební povolení a nadále 
probíhá inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení. 
 
0000050 - TV Slivenec 
Etapa 0004 - Komunikace Jezírka. Jedná se o rekonstrukci povrchů po výstavbě kanalizace a 
výměně vodovodů.  
Etapa 0005 – Komunikace Slivenec, tj. rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a 
likvidace dešťových vod v ulici Ke Smíchovu a K Lochkovu včetně komunikací v ulici 
K Homolce a v ulici K Cikánce.  
Etapa 0021 - Rekonstrukce mostků. Jedná se o rekonstrukci 3 mostků a jednoho propustku.  



V průběhu roku 2021 probíhaly stavební práce na etapě 0005 ve větším rozsahu oproti 
platnému harmonogramu. Na etapu 0021 je vydáno platné stavební povolení, zpracována 
dokumentace pro výběr zhotovitele a byl připraven záměr na výběr zhotovitele stavby. 
 
0000057 - Prodloužení stoky A2 
Předmětem stavby je gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2 v 
Modřanech a dále nová kanalizace v Komořanech včetně rekonstrukce povrchů komunikací. 
Pro dokončení stavby zbývá realizace etapy 0004, část 01- gravitační stoka z Cholupic do A2, 
část 05 - splašková kanalizace Jih a část 06 - dešťová kanalizace Jih. Na všechny tři zbývající 
části etapy 0004 jsou vydaná pravomocná stavební povolení. 
V roce 2021 na etapě 0004 část 01, 05 a 06 byly prováděny stavební práce na realizaci 
kanalizace v souladu s předpokládaným harmonogramem. 
 
0000085 - TV Řepy 
Jedná se o dostavbu či rekonstrukci technické vybavenosti v tomto území. 
V průběhu roku 2021 probíhala pouze projekční a inženýrská příprava rekonstrukcí ulic -  
etapa 0006 komunikace Řepy – dostavba, oblast ulic Čistovická a Hořovského. Probíhalo zde 
projednávání PD s dotčenými orgány státní správy. Rovněž proběhlo zadání Studie 
proveditelnosti pro řešení Karlovarské ulice a souvisejícího území, jejíž odevzdání je 
v 03/2022.  
 
0000088 - TV Libuš 
Etapa 0013 - Dobronická. Rekonstrukce kanalizačního přivaděče, včetně napojení vedlejších 
ulic. Následovat bude i rekonstrukce komunikace. Připravena dokumentace pro výběr 
zhotovitele. 
Etapa 0022 - K Vrtilce, její náplní je likvidace dešťových vod v ulic K Vrtilce.  
Etapa 0030 - Klenovická, Modravská, Na Losách a další v dané lokalitě. 
Etapa 0031 - Putimská - rekonstrukce komunikace, IS, včetně přilehlých ulic 
Etapa 0032 - Zátoňská - rekonstrukce komunikace. 
V průběhu roku 2021 byly dokončeny stavební práce u etapy 0022 - K Vrtilce, kolaudace 
stavby a proběhl proces vyvedení z majetku.  Uskutečnila se soutěž na zhotovitele stavby na 
akci Klenovická, Modravská – etapa 0030, s tím že zahájení prací je 04/2022. U etapy 0031 – 
Putimská bylo zajišťováno stavební povolení (vydání SP cca 02/2022). 
 
0000092 - TV Zličín 
Etapa 0015 – Slánská – rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění 
Etapa 0016 – K Zličínu. Rekonstrukce Komunikace a části IS.  
Etapa 0020 – U Zličínského hřiště - rekonstrukce komunikace včetně dešťové kanalizace 
v ulici Na Radosti v úseku ulic Hrozenkovská a u Zličínského hřiště.  
Etapa 0024 – Nivnická a Etapa 0028 – Ke Břvům, jejich náplní je rekonstrukce komunikace a 
uličního prostoru v ulici Ke Břvům, Nivnická  
V průběhu roku 2021 bylo zajišťováno vyvedení z majetku u etapy 0016 Ke Zličínu, 
dokončena projektová příprava u etapy 0020 – U Zličínského hřiště a etapy 0015 - Slánská, 
zajištěna aktualizace PD a prodloužení stavebního povolení u etapy 0024 – Nivnická a 0028 – 
Ke Břvům.  
 
0000093 - TV Kbely 
Etapa 0028 – ČOV Kbely, náplní je vlastní rekonstrukce čistírny odpadních vod a její 
zkapacitnění na 20 000 EQ.  



Etapa 0029 – Jilemnická, rekonstrukce komunikace v ulici Jilemnická v úseku od přejezdu 
ČD směrem k ulici Bohdanečská, včetně cyklostezky.  
Etapa 0030 – Rackova zahrada. Rekonstrukce komunikace mezi železničním přejezdem a 
výjezdem z intravilánu obce. 
V průběhu roku 2021 bylo zajištěno zpracování dokumentace pro stavební povolení a jeho 
projednání u etapy 0028 ČOV Kbely, (vydání SP v I. Q. 2022). U akce 0029 – Jilemnická 
byla ke konci roku připravena soutěž na zhotovitele stavby (zahájení soutěže 5. 1. 2022). 
Zajištěno stavební povolení u etapy 0030 – Rackova zahrada. 
 
0000100 - TV Zbraslav 
Etapa 0013 – Romana Blahníka. Týká realizace 3. části této etapy tj. rekonstrukci komunikací 
v ulici Výtvarnická, Gutfreundova, Na Královně a Žofie Podlipské.  
Etapa 0015 - Žabovřeská, Obsahem je rekonstrukce komunikace včetně výstavby 
vodohospodářské infrastruktury a VO v ulici Žabovřeská, 1. část.  
Etapa 0018 - K Výtopně, Náplní je rekonstrukce komunikace v ulici K Výtopně včetně 
přemostění komunikace v ulici Strakonická.   
Etapa 0020 – Komunikace Peluněk, propojovací komunikace mezi Zbraslaví a Lipencemi 
V průběhu roku 2021 byl schválen Záměrový TISK na etapu 0015 – Žabovřeská, připravena 
soutěž na zhotovitele stavby (vypsáno 19. 1. 2022). Nadále probíhaly projekční práce u etapy 
0018 - K Výtopně a etapy 0020 – Komunikace Peluněk (před zajištěním územního 
rozhodnutí).   
 
0000101 - TV Újezd 
Etapa 0004 – Formanská. Jedná se o rozšíření komunikace, včetně její rekonstrukce a 
výstavby IS – dešťové, splaškové kanalizace, veřejné osvětlení 
Etapa 0022 – Ke mlýnu. Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníků v této části obce. 
V průběhu roku 2021 neprobíhala u etapy 0004 - Komunikace Formanská projekční a 
investorská příprava. Byly řešeny nadále pouze koncepční otázky realizace ve vazbě na 
připravovanou stavbu přivaděče vody pro Prahu, požadavky PVS a.s. v této lokalitě ve vazbě 
na stávající ČOV a možné uložení přivaděče v komunikaci Formanská. U etapy 0022 Ke 
Mlýnu byla aktualizována DVZ a prodlouženo stavební povolení na akci – etapu 0022 Ke 
Mlýnu. 
 
0000102 - TV Koloděje 
Etapa 0004 Komunikace K Dubči pojednává o rekonstrukci komunikací ve správě TSK (K 
Dubči, V Lipách, K Běchovicím) vč. chodníku od ulice Záhornická vč. likvidace dešťových 
vod.  
Etapa 0009 - K Jízdárně, jejíž náplní je rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace 
dešťových vod a rekonstrukce stávající splaškové kanalizace v ulici K Jízdárně, U Kosinů, 
Sedlovická a Synkovická.  
Etapa 0010 – Komunikace Koloděje zahrnuje rekonstrukce místních komunikací včetně 
likvidace dešťových vod v ulici K Sibřině, Dobřanská, Kounovská, Kvasinská a Bohdašínská. 
Etapa 0013 - Solnická je založena na výstavbě dešťové kanalizace v ul. Solnická, která bude 
sloužit pro odvedení dešťových vod vznikajících při odvodnění ulic Kvasinská, Dobřanská, 
Kounovská, Bohdašínská a K Sibřině. 
V průběhu roku 2021 proběhly dokončovací stavební práce u etapy 0010 – komunikace 
Koloděje, etapy 0009 – K Jízdárně. U etapy 0013 – Solnická nadále probíhalo společné řízení 
na vydání územního a stavebního povolení – stále nejsou dořešeny námitky účastníků. 
 
 



0000106 - TV Šeberov 
Etapa 0022 – K Hrnčířům je zaměřena na výstavbu vodohospodářské infrastruktury 
(splašková kanalizace a vodovod), přeložku cyklostezky, úpravy uličního prostoru atd. 
v ulicích K Hrnčířům a na rekonstrukci dotčené komunikace v úseku mezi k. ú. Šeberov a k. 
ú. Hrnčíře. 
V průběhu roku 2021 byla ukončena soutěž na zhotovitele stavby, vybrán zhotovitel a 
zahájena vlastní realizace stavby, která pokračuje i v roce 2022.  
 
0000113 - TV Lipence 
Etapa 0009 - IS Dolní Černošice II – zokruhování vodovodních řadů v Lipencích, včetně 
výstavby vodojemu. 
Etapa 0011 - Intenzifikace COV – navýšení kapacity stávající ČOV.  
Etapa 0015 – K Průhonu, její náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Na Lhotkách, 
K Průhonu (včetně výstavby splaškové kanalizace). 
V průběhu roku 2021 ukončena rekonstrukce ulice Na Lhotkách. U etapy 0011 - intenzifikace 
a rekonstrukce ČOV Lipence pokračovaly stavební práce ve větším než původně plánovaném 
objemu. Připraveno výběrového řízení na zhotovení PD u etapy 0009 – IS Dolní Černošice a 
pokračovaly projekční práce a inženýrská činnost u etapy 0013 - Ve Žlábku a Ke Štěrkovně.  
 
0000114 - TV Stodůlky 
Etapa 0003 – Vstavačova, jejíž náplní je výstavba technické infrastruktury včetně 
rekonstrukce komunikací v ulici Vstavačová, Ostřicová a Pod Zličínem. Jedná se o technicky 
náročnou stavbu, která podmiňuje další rozvoj v dané oblasti.  
Etapa 0004 - Třebonice, její náplní je výstavba inženýrských sítí v k. ú. Třebonice.  
V průběhu roku 2021 - u etapy 0003 – Vstavačova – se řešilo vyvedení z majetku a Dohoda o 
narovnání se zhotovitelem stavby, byla dokončena dokumentace pro výběr zhotovitele druhé 
části této etapy v ulici Pod Zličínem – západ, proběhla příprava záměru na výběr zhotovitele. 
Pokračovala projekční a investorská příprava etapy 0004 – Třebonice, včetně nezbytné 
koordinace se sběračem T. 
 
0000117 - TV Zbuzanská 
Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti 
Jivin na Praze 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická a Netřebská. Na stavbu je vydané 
stavební povolení.   
V průběhu roku 2021 pokračovala realizace a do konce roku byla stavebně ukončena.  
 
0000132 - TV Točná 
Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury, zejména splaškové a 
dešťové kanalizace v Točné a Cholupicích. Stavba se dělí do čtyř etap.  
Etapa 0001 - IS Cholupice. Výstavba dešťové kanalizace v Cholupicích, včetně navazujících 
stavebních objektů, včetně podzemní trubní retenční nádrže.  
Etapa 0002 - IS Točná, odkanalizování celé této oblasti.  
Etapa 0003 - ČS + výtlačný řad do Cholupic.  
Etapa 0004 – Dešťový řad a retenční nádrž.  
Etapa 0006 – Výpustní místo. 
V průběhu roku 2021 proběhla u etapy 0002 řada jednání s MČ k řešení majetkoprávních 
vztahů, je zpracovávána a projednává se dokumentace pro stavební povolení na I. etapu. U 
etapy 0003 – Výtlačný řad do Cholupic bylo zajištěno stavební povolení, u etapy 0006 bylo 
zajištěno jak stavební povolení, tak dokumentace pro výběr zhotovitele. 
 



0000133 - TV Ďáblice 
Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic, jejíž náplní je likvidace dešťových vod v MČ Praha – 
Ďáblice, tj. zkapacitnění Mratínského potoka a rekonstrukce DUN (dešťová usazovací nádrž) 
Etapa 0009 - Komunikace II – rekonstrukce chodníků, parkovacích stání atd.  
Etapa 0010 - chodník Kostelecká. Dobudování chodníku od ul. K Červenému mlýnu 
k nájezdu na Březiněves.                                              
V průběhu roku 2021 pokračovala investorská příprava u etapy 0005 – Odvodnění Ďáblic, 
etapy 0009 Komunikace - Ďáblice II a etapy 0010 - chodník Kostelecká.  
 
0000134 - TV Dolní Počernice 
Etapa 0007 - Národních hrdinů I, Náplní je rekonstrukce dešťové kanalizace v této ulici 
v úseku po jižní předmostí mostu přes Rokytku, která je podmiňující pro výstavbu akce 
„Bytové domy Dolní Počernice - Jih“. 
Etapa 0009 - Úpická. Rekonstrukce komunikace, odvodnění, parkovací stání.  
Etapa 0028 - Lávky přes Rokytku. Rekonstrukce lávek – požadavek MČ.  
Etapa 0029 - Národních hrdinů II – rekonstrukce komunikace 
Etapa 0030 - Nad Rybníkem. Dokončení rekonstrukce komunikace a chodníků.  
V průběhu roku 2021 bylo zajištěno u etapy 0007 - Národních Hrdinů - prodloužení 
stavebního povolení a VR, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele,  u etapy 0009 – 
Úpická byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a prodloužena platnost všech 
povolení, u etapy 0028 – Lávky přes Rokytku bylo zajištěno stavební povolení a zpracování 
dokumentace pro výběr zhotovitele, u etapy 0029 – Národních hrdinů II, bylo zajištěno 
stavební povolení, pro dokumentaci pro výběr zhotovitele bude zadán pokyn ke zpracování. 
 
0000137 - TV Kyje – Hutě 
Etapa 0006 - Cidlinská – Jaroslavická 2. část  
Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase 
provizorních komunikací. 
Etapa 0008 – K Hutím – rekonstrukce komunikace včetně odvodnění, přeložka teplovodu. 
V průběhu roku 2021 byla dokončena stavba u etapy 0006 - Cidlinská – Jaroslavická, 
proběhla kolaudace a proces vyvádění z majetku. Etapa 0008 – K Hutím. Pokračují projekční 
práce navazující na Studii proveditelnosti. 
 
0000138 - TV Kunratice 
Etapa 0009 – K Zeleným domkům, rekonstrukce komunikace včetně výstavby dešťové 
kanalizace a chodníků v ulici K Zeleným domkům, a to v rozsahu ulic Vídeňská a K Libuši.  
Etapa 0018 - Komunikace IV, rekonstrukce komunikace, chodníků.  
Etapa 0023 – Ohrada, chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení.  
Etapa 0024 – Zelené domky, výstavba komunikace pro pěší a cyklisty. 
Etapa 0026 -  Komunikace K Verneráku, rekonstrukce IS, komunikace, hráze rybníka. 
V průběhu roku 2021 pokračovala stavba nad rámec původního harmonogramu u etapy 0009 
K Zeleným Domkům, která bude dokončena v I. Q. 2022. U etapy 0018 – Komunikace IV 
došlo k delimitaci akce na MČ, etapa 0024 byla částečně řešena jako VCP v rámci stavby – 
etapy 0009, etapa 0026 – zde proběhly geologické průzkumy hráze v rámci zpracovávání 
projektové dokumentace, pokračovalo se na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí 
s tím, že termín podání žádosti proběhne v I. Q. 2022.  
 
0000152 - TV  Dolní Chabry 
Etapa 0010 – Chodník Spořická, její náplní je výstavba oboustranného chodníku a zřízení 
zastávek BUS MHD podél komunikace v ulici Spořická.  



V průběhu roku 2021 probíhaly pouze koordinační jednání s MČ. Nebyly čerpány žádné 
finanční prostředky. 
 
0000161 - TV Kolovraty 
Etapa 0005 – Do Lipan zahrnuje výstavbu komunikace pro pěší a cyklisty podél komunikace 
v ulici Do Lipan  
Etapa 0007 – Propojovací komunikace, 2. část. Obsahem této části etapy je výstavba 
propojovací komunikace včetně chodníků a VO s napojením na komunikaci v ulici Přátelství. 
V průběhu roku 2021 pokračovala pouze investorská příprava u etapy 0005 – Do Lipan 
(zejména projednávání s vlastníky za účelem výkupů pozemků) a zahájení předprojektové a 
projektové přípravy u etapy 0010 a 0011. 
 
0000196 - TV Klánovice 
Etapa 0003 – Komunikace III, 2. část její náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba 
dešťové kanalizace v ulici Blešnovská, Lovčická, Sendražická, Řepečská a K Rukavičkárně.  
Etapa 0003 – Komunikace III, 3. část její náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba 
dešťové kanalizace v ulicích Krovova, Voňkova atd. 
Etapa 0004 – Komunikace IV, její náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové 
kanalizace v ulici K Rukavičkárně, Slavětínská. 
V průběhu roku 2021 byla řešena Dohoda o narovnání u 2. části etapy 0003 – Komunikace 
III, Uskutečnila se soutěž na zhotovitele stavby - realizace 3. části této etapy a byl vybrán 
zhotovitel a technický dozor stavby. Pokračovala projekční příprava na etapě 0004 – 
Komunikace IV.  
 
0000204 - TV Nebušice 
Etapa 0006 – Gabrielka, její náplní je výstavba vodohospodářské infrastruktury v ulici 
Truhlářka, Pod Vodojemem a U Gabrielky.  
Etapa 0015 – U Pohádky, její náplní je rekonstrukce komunikace a likvidace dešťových vod 
v ulici U Pohádky a okolí. 
Etapa 0016 – V Sídlišti, je rekonstrukce komunikace a výstavba dešťové kanalizace.  
V průběhu roku 2021 probíhala koordinační jednání s MČ ohledně přípravy dalších 
investičních akcí na území MČ. 
 
0003082 - TV Radotín 
Etapa 0017 – Lošetická, její náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce 
komunikací v oblasti ulic Lošetická, Zderazská, Otínská a Karlická.  
Etapa 0020 – Staňkovka. Odkanalizování této dosud neodkanalizované oblasti. 
V průběhu roku 2021 dokončena stavba a zajištěna kolaudace u etapy 0017 – Lošetická, 
zahájeny přípravné práce na zpracování projektové dokumentace u etapy 0020 – Staňkovka.  
 
0003090 - TV Řeporyje 
Etapa 0006 – Jáchymovská. Rekonstrukce komunikace, výstavba dešťové kanalizace, 
rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení.  
Etapa 0017 – vodovod Západní Kopanina – požadavek MČ na dostavbu vodovodního řadu. 
Etapa 0018 - Řeporyjské nám. II. část. Rekonstrukce komunikace, chodníků, prostoru náměstí 
atd.  
Etapa 0025 – Muzikova – MHD, rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod a 
zřízení obratiště BUS MHD v ulici Muzikova. 
V průběhu roku 2021 byla vypsána soutěž u etapy 0006 – Jáchymovská, vybrán zhotovitel u 
etapy 0018 - Řeporyjské náměstí pokračovala inženýrská činnost k zajištění územního 



rozhodnutí, u etapy 0025 – Muzikova bylo zajištěno stavební povolení, u etapy 0017 – 
vodovod Západní Kopanina byla připravena výzva zakázky malého rozsahu na zhotovitele 
stavby.  
 
0003103 - TV Lochkov 
Etapa 0007 – Centrum, její náplní je výstavba a rekonstrukce technické vybavenosti v oblasti 
ulic Cementářská, Za Ovčínem a U Sušičky. 
Etapa 0013 – propojovací chodník.        
V průběhu roku 2021 byla realizována soutěž na zhotovitele stavby a TDS u etapy 0013 
Propojovací chodník s tím, že stavba započne v I. Q. 2022. 
 
0003106 - TV Suchdol 
Etapa 0001 – rekonstrukce komunikace a IS v části Suchdola. 
Etapa 0002 – kanalizace Budovec. Rekonstrukce a dostavba kanalizace  
Etapa 0007 – Komunikace Výhledy - SK, jejíž náplní je celoplošná rekonstrukce místních 
komunikací včetně rekonstrukce a dostavby splaškové kanalizace.  
V průběhu roku 2021 pokračovala a byla dokončena stavba v rámci etapy 0001 – 
Komunikace, u etapy 0007 – Výhledy – komunikace byla projednána projektová 
dokumentace s dotčenými orgány státní správy, projednány projekty přeložek sítí a následně 
zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.  
 
0003111 - TV Lysolaje 
Etapa 0008 – Protipovodňová opatření II, které náplní je likvidace dešťových vod a 
protipovodňová opatření v povodí lokality nad ulicí Starodvorská a pro lokalitu Laťka. 
Etapa 0018 – Záložní zdroj vody 
V průběhu roku 2021 byla vypsána soutěž na zhotovitele a vybrán zhotovitel stavby – etapa 
0018. Dále zpracována projektová dokumentace a zahájeno projednávání pro zajištění 
sloučeného povolení u etapy 0019. 
 
0003113 - TV Přední Kopanina 
Etapa 0010 – Preláta – Skalka řeší dostavbu vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Skalka 
a její přípravnou fázi zajišťuje PVS. Náplní této etapy je rekonstrukce a rozšíření stávající 
ČOV v oblasti Mechová.  
Etapa 0013 – Do Roklí. Řeší koncepci odvodnění komunikací. 
V průběhu roku 2021 – proběhla delimitace etapy 0010, u etapy 0013 proběhlo projednávání 
projektové dokumentace s dotčenými subjekty a žádost na stavební úřad lze předložit v I. Q. 
2022. 
 
0003119 - TV Čakovice 
Etapa 0007 – odkanalizování Čakovic, výstavba kanalizačního sběrače 
Etapa 0010 - Náves Třeboradice – rekonstrukce uličního prostoru. 
Etapa 0020 - Kostelecká, jedná se o rekonstrukci komunikace včetně inženýrských sítí 
(kanalizace, vodovod, VO, chodníků, cyklostezky a kabelů NN a slaboproudu).  
Etapa 0025 – Komunikace Cukrovarská, které náplní je rekonstrukce komunikace 
Cukrovarská včetně výstavby chodníků a VO v úseku od přejezdu ČD po ulici K Avii.  
Etapa 0042 - Jirsákova. Rekonstrukce komunikace a IS, rekonstrukce dešťové kanalizace.  
Etapa 0043 - Na Kačence – rekonstrukce komunikací v dané lokalitě, včetně odvodnění a 
řešení uličního prostoru 
V průběhu roku 2021 pokračovaly i nadále projektové práce na etapě 0007 – Odkanalizování 
Čakovic, u etapy 0025 – Komunikace Cukrovarská nadále probíhala jednání dotčených 



subjektů ve vazbě na možnou realizaci etapy. U Etapy 0020 – Kostelecká byla vypsána soutěž 
pro zhotovitele Studie proveditelnosti, která má řešit nakládání s dešťovými vodami v této 
lokalitě.  U etapy 0042 Jirsákova bylo zajištěno stavební povolení, zpracování dokumentace 
pro výběr zhotovitele a byla zahájena příprava soutěže na zhotovitele stavby, u etapy 0043 – 
Na Kačence byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele, realizována soutěž na 
zhotovitele stavby a technického dozoru stavby s tím, že zahájení stavby je 04/2022. 
 
0003127 - TV Běchovice 
Etapa 0008 – Spojovací, rekonstrukce chodníků podél komunikace Mladých Běchovic 
v úseku Českobrodská a podchod pod tratí ČD, včetně komunikace pro pěší a cyklisty podél 
Běchovického potoka. 
Etapa 0022 - K Jalovce, rekonstrukce komunikace, přeložky sítí, nové IS, úprava retenční 
nádrže    
Etapa 0028 Sběrná – rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvětlení 
V průběhu roku 2021 byla u etapy 0008 – Spojovací zajišťováno stavebního povolení, 
předpoklad jeho vydání je 03/2022. U etapy 0022 K Jalovce bylo zajištěno územní 
rozhodnutí, zpracována dokumentace pro stavební povolení. Předpoklad zajištění stavebního 
povolení v 03/2022. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0003136 - TV Satalice 
Etapy 0019 – Budovatelská II, její náplní je rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků 
včetně zastávky BUS MHD v ulici Budovatelská.  
Etapa 0023 - Za železnicí – rekonstrukce komunikace, včetně dešťově kanalizace.  
V průběhu roku 2021 byla realizována soutěž a vybrán zhotovitel stavby u etapy 0019 – 
Budovatelská.  
 
0003140 - TV Újezd nad Lesy 
Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská, rekonstrukce komunikace a přilehlého uličního 
prostoru navazujícího na rekonstrukci kanalizace 
Etapa 0018 – Komunikace sever. Rekonstrukce komunikace v ulici Čekanovská.  
Etapa 0021 - BUS MHD – ČD zabývající se výstavbou smyčky MHD - BUS u stanice ČD 
Klánovice vč. nezbytné infrastruktury. V rámci realizace etapy bude řešeno rozšíření smyčky 
na lesní pozemky a příjezd zástavbou.  
Etapa 0023 – Novolhotská se zabývá rekonstrukcí komunikace vč. likvidace dešťových vod v 
části Blatov, která je ohraničena komunikacemi v ulici Novolhotská a "dolní" Starokolínská. 
Etapa 0024 - Propojovací, jedná se o výstavbu komunikace vč. chodníků a parkovacích stání.  
V průběhu roku 2021 proběhla příprava na opakované vypsání soutěže na zhotovitele PD u 
etapy 0028 Starokolínská, zajištění prodloužení stavebního povolení formou změny stavby 
před jejím dokončením u etapy 0018. U etapy 0024 ukončena koordinační jednání s TSK, MČ 
a DOSS ohledně řešení území v návaznosti na potřebu vybudování P+R v oblasti nádraží (bez 
dohody). U etapy 0029 – Staroklánovická byla zpracována dokumentace pro stavební 
povolení a zahájeno projednávání stanovisek s dotčenými orgány. 
 
0003145 - TV Vinoř 
Etapa 0011 – Sběrná. Výstavba cyklochodníku mezi MČ Kbely a MČ Vinoř 
Etapa 0012 – ČOV Vinoř, jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění stávající ČOV Vinoř, která 
byla původně navržena jako mechanicko-biologická na kapacitu 6 000 EO (ekvivalentních 
obyvatel).  



Etapa 0013 – Dražkovská, její náplní je výstavba nové komunikace mezi ulicí Bohdanečská a 
Mladoboleslavská. 
V průběhu roku 2021 byla zahájena stavba - realizace stavební části etapy 0011 – Sběrná, 
probíhala koordinační jednání s PVS a PVK ohledně konečné podoby dokumentace pro výběr 
zhotovitele u etapy 0012 – ČOV Vinoř. 
 
0003150 - TV Benice 
Etapa 0006 - Revitalizace obce, její náplní je dokončení technické vybavenosti v MČ Praha – 
Benice.  
Etapa 0007 – Propojovací komunikace, její náplní je výstavba komunikace pro pěší a cyklisty 
mezi MČ Benice a MČ Uhříněves. 
V průběhu roku 2021 pokračovala projekční a investorská příprava etapy 0006 - Revitalizace 
obce. U etapy 0007 – Propojovací došlo k delimitaci na TSK. 
 
0003151 - TV Dubeč 
Etapa 0011 - Komunikace Dubeč. Rekonstrukce komunikace, včetně rekonstrukce dešťově 
kanalizace a jejího doplnění, chodníky, veřejné osvětlení. 
Etapa 0012 - U Lázeňky - rekonstrukce komunikace, dešťové a splaškové kanalizace, veřejné 
osvětlení.  
Etapa 0026 – Lipové nám. - výstavba splaškové kanalizace. 
Etapa 0027 – TI pro HZ, která je podmiňující investicí pro výstavbu Hasičské zbrojnice 
Dubeč II v této městské části a její náplní je rekonstrukce komunikace a doplnění IS.   
Etapa 0030 – Kolocova, úprava prostoru před hřbitovem. 
Etapa 0033 – Kolodějský zámek, rekonstrukce komunikace, odvodnění, veřejné osvětlení. 
V průběhu roku 2021 byla dokončena a zkolaudována stavba - etapa 0027 – technická 
infrastruktura pro HZ. Byla projednána žádost o vydání sloučeného povolení u etapy 0011 – 
Komunikace Dubeč, etapa 0012 U Lázeňky – vydané platné územní rozhodnutí, byly řešeny 
majetkoprávní vztahy v rámci zajišťování stavebního povolení. U etapy 0026 – Lipové 
náměstí pokračovala projektová a inženýrská činnost pro stavební povolení. U etapy 0030 – 
byla podána žádost o stavební a vodoprávní rozhodnutí. U etapy 0033 – Kolodějský zámek – 
byla podaná žádost o územní rozhodnutí.  
 
0003168 - TV Křeslice 
Etapa 0004 – Na Vlasačce , Rekonstrukce komunikace v rámci celoplošné rekonstrukce 
komunikací, včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v katastru MČ Praha – 
Křeslice. 
Etapa 0004 – část B, C, D, pokračování plošné rekonstrukce komunikací v obci. 
Etapa 0008 - Štychova – rekonstrukce části komunikace a chodníků 
V průběhu roku 2021 byly řešeny vícepráce a Dohoda o narovnání u skončené etapy 0004 – 
Komunikace. Byla vypsána soutěž na zhotovitele stavby u etapy 0004 – část B, C, D a vybrán 
zhotovitel stavby s tím, že realizace bude od 04/2022. Etapa 0008 – skončena, zkolaudována. 
 
0003171 - TV Štěrboholy 
Etapa 0012 - K Lesíku – kompletní rekonstrukce uličního prostoru (komunikace, kanalizace) 
V průběhu roku 2021 pokračovala projekční a investorská činnost u etapy 0012 – K Lesíku.  
 
0003295 - TV Horní Počernice 
Etapa 0012 – Třebešovská, náplní je dokončení výstavby vodohospodářské infrastruktury a 
rekonstrukce komunikací v ulici Sekeřická, Rožnovská, Třebešovská a další.  



Etapa 0013 - Komunikace Božanovská, 2. část, náplní je rekonstrukce komunikací včetně 
výstavby chodníků v ulici Zdoňovská, Na Pozorce, Všelipská a další.  
Etapa 0014 – komunikace Otovická. 
Etapa 0025 - K Rybárně, rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, veřejného osvětlení. 
Etapa 0034 - V Slavětíně, rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, veřejného osvětlení. 
V průběhu roku 2021 pokračovala stavba - etapa 0012 – Třebešovská (konec I. Q. 2022). 
Proběhla kolaudace u etapy 0013 – Komunikace Božanovská, 2. část, u etapy 0034 -  
V Slavětíně (lokalita ulic V Slavětíně a Ve Žlíbku) bylo zajištěno stavební povolení a 
vodoprávní rozhodnutí, u etapy 0025 – K Rybárně ukončena projektová příprava. 
 
0004506 - TV Velká Chuchle 
V rámci stavby TV Velká Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací 
v oblasti ul. Na Hvězdárně. Do roku 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012, které 
umožnily zavedení MHD. 
Etapa 0013 - Na Hvězdárně – akce dokončena, nevyvedena. 
Etapa 0014 - Na Cihelně. Rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění, veřejné osvětlení.  
V průběhu roku 2021 nadále probíhala jednání s MČ a TSK vedoucí k vyvedení majetku u 
etapy 0013 – Na Hvězdárně, u etapy 0014 – Na Cihelně proběhla soutěž na zhotovitele a 
zahájena realizace stavby, s tím, že dokončení stavby je v I.Q.2022. 
 
0004507 - TV Vokovice 
Předmětem připravovaného projektu je rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace, obnova 
vodovodu a uličního prostoru v podstatné části ulic v lokalitě Vokovic. Ve spolupráci s MČ 
připraveno celkem 6 etap. Bude zahájena projektová příprava. 
V průběhu roku 2021 pokračovalo zpracování projektové dokumentace u etapy 0004 - V 
Kruhu, Půlkruhová a proběhl výběr zhotovitele projektové dokumentace na etapu 0005 - 
Veleslavínská. 
 
0006963 - Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. Ostrově 
Etapa 0001 - Nová vodní linka. Nová vodní linka (dále jen NVL) na Ústřední čistírně 
odpadních vod na Císařském ostrově byla realizovaná s cílem zajistit plnění parametrů 
evropské a národní legislativy vyčištěných odpadních vod z území hlavního města Prahy 
vypouštěných do významného vodního toku Vltava. Stavba NVL byla zahájena 9. 10. 2015 a 
ukončena 18. 9. 2019. Bezprostředně po dokončení realizace stavby byl zahájen 19. 9. 2019 
zkušební provoz Fáze B0 v délce 99 dní. Jeho cílem bylo zapracování biologické části NVL. 
Vlastní zkušební provoz označený jako Fáze B byl zahájen 27. 12. 2019. Zajišťoval jej po 
dobu 365 dní, do 26. 12. 2019, v rámci svého smluvního plnění zhotovitel stavby – Sdružení 
ÚČOV Praha. K tomuto termínu došlo ke zpětnému převzetí stavby Objednatelem. Podle 
rozhodnutí Rady hlavního města Prahy zajišťuje navazující prodloužený zkušební provoz od 
27. 12. 2019 pro hlavní město Prahu Pražská vodohospodářská společnost a.s. Prodloužený 
zkušební provoz je uvažován do 18. 9. 2021, kdy bude Nová vodní linka zkolaudována. 
Kromě této nejdůležitější etapy zahrnuje stavba následující etapy: 
Etapa 0003 - Kalové hospodářství  
V prvním pololetí roku 2021 – příprava spolupráce s PVS na ověření možnosti finálního 
termického zpracování anaerobně stabilizovaného odvodněného kalu z ÚČOV a zpracování 
návrhu další projektové a inženýrské přípravy výše uvedené stavby    
Etapa 0004 - Nátokový labyrint – levý břeh  
V 1. pololetí roku 2021 pokračují práce na DVZ a projednání změna stavby před dokončením.  
Etapa 0005 - Nátokový labyrint – pravý břeh. 
stavba zahájena 7. 6. 2021, předpokládaná doba trvání stavby 17 měsíců. 



byl vybrán zhotovitel stavby Energie - Stavební a báňská a.s., činnost TDS vykonává VRV 
a.s., projektant je Sweco Hydroprojekt a.s., činnost BOZP vykonává Nosta Hertz.  
Etapa 0008 - Kompenzační opatření – Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja.  
Stavební povolení s nabytím právní moci 7. 12. 2018 bylo vystaveno na původní návrh. Z 
důvodu neúnosné finanční náročnosti původního řešení došlo ke změně projektu. V listopadu 
2020 proběhla Funkční zkouška k ověření nově navrhovaného řešení uzávěru, po 
vyhodnocení bylo konstatováno, že ani toto řešení není vhodné. V současné době byla ve 
spolupráci s PVS provedena studie proveditelnosti a byla podepsána smlouva o spolupráci 
s PVS a zahájena projektová příprava finálního řešení.  
Etapa 0009 - Retenční nádrž – pravý břeh - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
je stále ve fázi projednávání 
Etapa 0010 - Retenční nádrž – levý břeh - stavba je ve fázi předprojektové přípravy. 
Prostředky roku 2021 nebyly čerpány v plné výši zejména z důvodu složité přípravy a úprav 
technického řešení projektů přímo spojených s uvedením NVL do provozu. Především nebylo 
možno vyčerpat předpokládaných 54 mil pro realizaci řešení ochrany perimetru NVL , kdy 
byla provedena základní analýza řešení ochrany perimetru, ze které vyplynula nutnost 
podrobnějšího výzkumu možných technických řešení a nastavení parametrů zadání. Projekt 
bude realizován formou FIDIC Yellow Book. Druhou nejvýznamnější částí nevyčerpaných 
prostředků byly prostředky připravené pro zahájení realizace uzávěru plavebního kanálu, kdy 
vzhledem k rozsáhlému projednávání upraveného technického řešení s PVL  nebylo možné 
realizaci v roce 2021 zahájit. Třetí položkou, u které nedošlo k plnému čerpání 
předpokládaných prostředků, byla stavba nátokových labyrintů pravého břehu, kde vzhledem 
k nutnosti koordinace s provozem ZOO nebylo možné realizovat práce plně v 
předpokládaném rozsahu.  
 
0007133 - IP pro kapitolu 02 
Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném 
rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2021. 
V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky. 
 
0007499 - TV Dolní Měcholupy 
Etapa 0002 - Za Kovárnou. Rekonstrukce komunikace, chodníků, vjezdů, dešťové kanalizace, 
veřejného osvětlení, přeložka plynu.  
Etapa 0003 - Dolnoměcholupská. Jedná se o rekonstrukci páteřní komunikace, tělesa mostu, 
dobudování chodníků, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, přeložka plynu. 
V průběhu roku 2021 byla aktualizována projektová dokumentace u etapy 0002 a připravena 
soutěž na zhotovitele projektové dokumentace u etapy 0003. Nebyly čerpány žádné finanční 
prostředky.   
 
0007500 - TV Praha 6 
Etapa 0006 - Šárecké údolí II. Kompletní rekonstrukce komunikace, včetně IS.  
Etapa 0021 – Pokojná, její náplní je výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulici 
Pokojná a Dolní Šárka I.  
V průběhu roku 2021 byl schválen záměr soutěže v RHMP, proběhla soutěž na zhotovitele 
stavby, vybrán zhotovitel stavby u etapy 0006 Šárecké údolí. 
 
0007981 - TV Za Horou 
Etapa 0004 – Třešňová. Budou řešeny nové povrchy komunikací v ul. Aloisovská, 
Jednostranná a zbývající část ul. Třešňová, včetně rekonstrukce vodovodu a VO. V místě 



komunikací a tras vodovodu doposud nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy a významná 
část dotčených pozemků patří celkem 17 soukromým osobám.   
V průběhu roku 2021 probíhala nadále inženýrská činnost zaměřená na výkupy pozemků a 
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí u etapy 0004 – Třešňová. 
 
0008548 - Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic 
Z důvodu ukončení platnosti stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod ze stávající 
ČOV v Běchovicích v roce 2010, byla v roce 2005 zahájena projekční příprava na 
prodloužení sběrače H o 2015 m směrem do Běchovic. Sběrač navazuje na stávající 
kanalizaci v ulici Národních hrdinů v MČ Dolní Počernice a povede do ulice Nad rybníkem a 
podél Počernického rybníka s ukončením před viaduktem ČD. Přepojení ČOV bude 
provedeno výtlakem v délce 420 m. Vzhledem k velké investiční náročnosti a dlouhodobé 
realizaci této stavby, byla tato stavba rozdělena do čtyř etap, a to etapa 0001 – 
Dolnopočernická, etapa 0002 – Běchovická, etapa 0003 – Výhledová a etapa 0004 - 
Svépravická.  
Etapa 0002 – Stoka H2 (Běchovická) 
Celková délka etapy 0002 – sběrače DN800 je 750,00 bm, z toho je 442,00 bm realizováno 
hornickým způsobem. Přepojení PČOV na sběrač je stokou DN400 a DN1000 v celkové 
délce 518,40 bm. 
Etapa 0003 – Stoka H3 (Výhledová) 
Jedná se o pokračování kanalizačního sběrače H a tato etapa má charakter výhledové 
realizace. 
Etapa 0004 – Stoka H4 (Svépravická) 
Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače „H2“ – DN800 v délce 1 160,00 bm.  
V roce 2021 probíhalo výběrové řízení na zajištění geotechnického monitoringu na etapu 
0002. Byl uhrazen poplatek za dočasné odnětí pozemků ve výši stanovené dle rozhodnutí na 
etapu 0002. Oproti předpokladu nebylo do konce roku 2021 získáno povolení změny stavby 
před dokončením a tedy ani zahájena nová VZ na zhotovitele, respektive realizace stavby 
která bude zahájena v roce 2022. 
 
0008588 - TV Malá Ohrada 
Etapa 0006 – Červeňanského. Dokončení komplexní rekonstrukce inženýrských sítí, vozovek 
a chodníků a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady. 
V roce 2021 byla ukončena realizace stavby, proběhla kolaudace stavby.  
 
0008618 - TV Praha 4 
Etapa 0007 - Na Vrstevnici. Rekonstrukce komunikace a IS. 
Etapa 0006 - Stará cesta.  Rekonstrukce komunikace a IS.  
V roce 2021 byla podána žádost o územní rozhodnutí u etapy 0006 - Stará cesta. Nebyly 
čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0008781 - Prodloužení sběrače "T" do  Třebonic 
Stavba zahrnuje prodloužení sběrače „T“ do Třebonic. Jedná se o kanalizaci DN300 a DN400 
o celkové délce 1 755 bm. Tento sběrač umožní odkanalizování k. ú. Třebonice a nová 
rozvojová území v povodí sběrače.  
Do konce roku 2021 se vzhledem k nutnosti koordinace v území a úprav dokumentace pro 
stavební povolení (FINEP, PVS) nepodařilo oproti předpokladu dokončit projektovou 
dokumentaci.  
 
 



0008950 - TV Praha 15 
Jedná se o rekonstrukce, sjednocení povrchů komunikací pro pěší, včetně dobudování 
chybějícího odvodnění, parkovacích stání, veřejného osvětlení na území Prahy 15 v rámci 
zbývajících etap stavby: 
Etapa 0010 – Hornoměcholupská. 
Etapa 0011 - Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Horní Měcholupy – 1. část  
Etapa 0013 - Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Hostivař – 1. část.  
V průběhu roku 2021 pokračovala stavební činnost u etapy 0011 – H. Měcholupy, 1. část bylo 
zajištěno stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele na realizaci stavby u etapy 
0010 - Hornoměcholupská, dále pokračovala projektová příprava u etapy 0013.  
 
0010994 - EU-Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 
V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky. 
 
0040019 - Prodlouženi sběrače G do Uhříněvsi 
Prodloužení sběrače G do MČ Praha Dubeč umožní přepojení kanalizačního systému 
sváděného do ČOV Uhříněves na městský kanalizační systém, a to včetně přepojení 
stávajících čerpacích stanic. Prodloužení zahrnuje řad DN800 v délce 2 800 bm a DN500 
délky 440 bm. 
Do konce roku 2021 bylo nutné zasmluvnit nového příkazníka (náhrada za ZAVOS) pro 
projednání změny územního rozhodnutí a stavebního povolení a nebylo možné proplatit 
předpokládané náklady na zhotovení projektové dokumentace dle smlouvy s projektantem. 
Dále byly v průběhu roku, dle požadavku PVS, zahájeny práce na nové větvi stoky pro 
napojení stávající PČOV. 
 
0040020 - TV Letňany 
Etapa 0004 – Křivoklátská, rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, inženýrských sítí 
Etapa 0010 - Vítkovická a Šumperská, 
Etapa 0011 – Komu podél PVA 
V průběhu roku 2021 pokračovalo projednávání žádosti o stavební povolení u etapy 0004 – 
Křivoklátská, u etapy 0010 - Vítkovická a Šumperská bylo zajištěno stavební povolení. 
 
0040021 - TV Petrovice 
Etapa 0004 - Novopetrovická, rekonstrukce komunikace, výstavba veřejného osvětlení. Bude 
zahájena projektová příprava. 
Etapa 0005 – Dobrá voda. Zpracován majetkoprávní elaborát. 
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0040022 - TV Troja 
Etapa 0007 – Trojská II. rekonstrukce komunikace včetně odvodnění křižovatky v ulici 
Trojská v křížení s ulicí Pod Havránkou. Součástí etapy je odvodnění části Botanické zahrady 
nad komunikací v této ulici. 
Etapa 0006 – Pod Havránkou II, jejíž náplní je výstavba jednotné kanalizace a následná 
rekonstrukce komunikace v pokračování ulice Pod Havránkou. 
V průběhu roku 2021 proběhla jednání s MČ Troja, PVS a.s. ohledně řešení křižovatky, 
oddělovací komory ve vazbě na aktualizaci projektové dokumentace (dokumentace pro výběr 
zhotovitele) u etapy 0007 Trojská II. 
 
 



0040297 - TV Hloubětín 
Stavba je rozdělena do řady etap s termínem realizace do roku 2022. Zahrnuje rekonstrukce 
komunikací podle schválené objemové studie.  
Etapa 0004-0006. Rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, 
chodníky – část území Hloubětína. 
Etapa 0007 - Mochovská I. Rekonstrukce uličního prostoru v okolí školy. Etapa 0008 
Mochovská II. Rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, 
chodníky.  
Etapa 0012 – Milovická, Rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace, veřejného 
osvětlení, chodníky. 
V průběhu roku 2021 došlo k ukončení a kolaudaci etapy 0004,0005, 0006.  Dále bylo 
zajištěno prodloužení stavebního povolení, realizována soutěž a vybrán zhotovitel u etapy 
0007. Byla opětovně podána a projednávána žádost o územní rozhodnutí u etapy 0008. 
 
0040741 - TV Zahradní město 
Etapa 0006 - Zabezpečení svahu Nad Chaloupkami a ul. Horní Chaloupky. Realizace 
projekčních a následně stavebních prací na základě havarijního výměru. 
V roce 2021 byl vybrán zhotovitel stavby. Před zahájením vlastních prací došlo k částečnému 
sesuvu svahu. Řešeno okamžitým zahájením sanačních prací. Stavba pokračuje dle 
havarijního výměru a požadavků stavebního úřadu Prahy 10. 
 
0040954 - TV Bílá Hora 
Řešení havarijního technického stavu IS, nevhodné uspořádání dopravního prostoru. 
Zpracována studie území, lokalitu rozděluje na sedm samostatných etap. Každá bude řešit 
jednotlivé stavební objekty: komunikace, kanalizaci splaškovou a dešťovou, vodovod, 
plynovod, rozvody VN a NN, slaboproudé rozvody a veřejné osvětlení. Etapa 0007 Chýňská.   
První část území Bílé Hory zahrnující tuto a další ulice v lokalitě. 
V průběhu roku 2021 pokračovala projekční a inženýrská činnost u etapy 0007 – Chýňská. 
Probíhá příprava podkladů na soutěž na zpracování projektové dokumentace u další etapy. 
Nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0042124 - PPO 2013 -modernizace a rozšíření části PPO 
Cílem stavby je modernizace, doplnění a rozšíření stavby protipovodňových opatření na 
ochranu hl. m. Prahy na základě zkušeností z povodně v červnu 2013. 
V průběhu roku 2021 zajištěna dokumentace pro výběr zhotovitele, vypsána soutěž na 
zhotovitele a vybrán zhotovitel stavby u navýšení části PPO podél Krňáku a Pod 
Zbraslavským zámkem. Bylo zajištěno stavební povolení a zpracována dokumentace pro 
výběr zhotovitele na PPO Rašínovo nábřeží. 
 
0042359 - Papírenská - kanalizační sběrač 
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace – rekonstrukci stávající stoky „D“ DN 1200 její 
zkapacitnění na DN 1400 mm z trouby litinové. Celková délka rekonstruované části 
kanalizace je 481 m. Napojení této stoky bude provedeno na stávající rozdělovací komoru 
v ulici Papírenská a konec stoky bude zaústěn do šachty D3 v prostoru ÚČOV. Součástí 
plnění je rušení stávajících nefunkčních řadů BET DN 1200. Realizace této stavby bude 
v koordinaci se stavbou „Nátokový labyrint – levý břeh“.  
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0042472 - TV Březiněves 
Etapa 0004 - Bezejmenná. Rekonstrukce komunikace a inženýrské sítě. 



Etapa 0005 - Bezinková. Rekonstrukce komunikace a inženýrské sítě, chodníky. 
Etapa 0006 - Na poli. Rekonstrukce komunikace a inženýrské sítě, veřejné osvětlení. 
V roce 2021 byla ukončena projektová příprava pro etapu 0004 – Bezejmenná, a podaná 
žádost o sloučené řízení pro etapu 0004 - Bezejmenná. Byla zahájena projektová příprava na 
etapu 0006 - Na Poli. 
 
0042473 - Botanická zahrada - areál západ, dostavba 
Botanická zahrada připravila projekt dostavby areálu Západ, který by měl doplnit vybavenost 
pro návštěvníky. Jedná se o restauraci a sociální zařízení včetně objektů inženýrských sítí a 
komunikací. Tento areál je podpůrný pro provoz skleníku Fata Morgána. Realizace stavby 
byla zahájena v roce 2018.  
V roce 2021 byla stavba dokončena a zkolaudována. 
 
0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 
Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy, převážně 
na pozemcích k. ú. Velká Chuchle a Slivenec. V dubnu 2018 byly zahájeny stavební práce, 
realizace je s využitím dotace Operačního programu Životní prostředí.  
V průběhu roku 2021 byly ukončeny vlastní stavební práce na etapě I, pokračovala projektová 
a inženýrská činnost pro II. etapu, řešen soudní spor o vyklizení části skládky a proběhla 
kontrola čerpání dotace ze strany SFŽP. 
 
0042476 - Dofakturace pro kap. 02 
Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve 
schváleném rozpočtu. 
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0042804 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa II. 
Jedná se o celkovou revitalizaci parku na Karlově náměstí s cílem obnovy a rozvoje hlavních 
přírodních a historických hodnot parku. Součástí stavby je kromě vlastního návrhu parku také 
koncepční architektonické řešení uličních částí náměstí a prověření vhodnosti a umístění 
podzemních garáží v jeho jihovýchodní části. 
V roce 2021 byla fakticky dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí, nicméně nebylo 
možné pokračovat bez získání kladného stanoviska NPÚ, které je podmíněno zpracovaným 
management plánem (IPR). Projekční příprava bude pokračovat zpracováním dalšího stupně 
projektové dokumentace v roce 2022 a zároveň bude třeba uhradit zpracování dokončené 
dokumentace pro územní rozhodnutí po získání stanoviska. Z výše uvedených důvodů nebylo 
možné čerpat prostředky rozpočtu roku 2021. 
 
0042811 - Vodovod Botanická zahrada 
Jedná se o realizaci výstavby vodovodu na přívod užitkové vody z koryta Vltavy do areálu 
Botanické zahrady. Vodovod je napojen na nově zbudovaný jímací objekt umístěný v břehové 
části řeky, v prostoru pod jižním vstupem do zahrady Trojského zámku. Odtud pokračuje přes 
areál Trojského zámku, prochází pod veřejnou komunikací a vstupuje na území Botanické 
zahrady. Součástí stavby je vodojem vystrojený technologií a regulačním systémem, ze 
kterého bude, v rámci samostatné akce Botanické zahrady, provedeno napojení na stávající 
vnitro-areálový zavlažovací systém.  
V průběhu roku 2021 byla stavba ukončena. 
 
 



0042812 - Celková přestavba Císařského ostrova 
Ze studie Celková koncepce Císařského ostrova zpracované v gesci IPR vyplývá několik 
dílčích studií proveditelnosti, které budou pokračovat dalšími projekčními stupni a následnou 
realizací. Studie řeší rozvoj území Císařského ostrova a obou břehů Vltavy v tomto místě s 
ohledem na zlepšení prostředí formou rozvoje zeleně, cyklostezek, úpravy břehů řeky. 
V roce 2021 bylo nutné na základě požadavku stavebního úřadu přepracovat projektová 
dokumentaci na úpravu ploch na Císařském ostrově, u nichž měla být zahájena realizace v 
druhé polovině roku 2021. 
 
0042813 - Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6 
Jedná se o výkup pozemků na dokončené investiční akce s původním názvem stavba č. 9620 - 
Kanalizační sběrač G vč. G6, která byla realizována v letech 1988 až 2004.  
V roce 2021 nedošlo k realizaci výkupů pozemků, nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0043320 - TV Praha 22 
Etapa 0001 - Středohorská. Týká se dostavby inženýrských sítí a komunikace v ulici 
Středohorská.  
V průběhu roku 2021 zde neprobíhaly žádné přípravné či projekční práce a došlo k ukončení 
původní SOD se zpracovatelem projektové dokumentace. 
 
0043321 - TV Praha 11 
Etapa 0001 - Propojení Mírového hnutí – Blažimská, jedná se o nový chodník šířky 2 m, 
veřejné osvětlení, likvidaci dešťových vod a mostek přes Košíkovský potok. 
Etapa 0002 - Sportoviště Dubnová. Rekonstrukce a dostavba sportoviště.  
Etapa 0004 - Dopravní hřiště Chodov – Jarníkova, jedná se o nový areál dopravního hřiště se 
zázemím pro správce, sociální zařízení, učebnou skladem kol a dílnou.  
V průběhu roku 2021 byla uzavřena dohoda s MČ Praha 11 o ukončení prací na projektové 
dokumentaci u etapy 0001, u etapy 0002 bylo pokračováno v aktualizaci projektové 
dokumentace v návaznosti na správní rozhodnutí a zrušení stavebního povolení, u etapy 0004 
došlo k rozhodnutí MČ Prahy 11 o jiném využití pozemku a tím došlo k zastavení prací na 
projektové dokumentaci. 
 
0043322 - TV Nedvězí 
Etapa 0001 - Výmarová, Slámová, rekonstrukce komunikací a přilehlého uličního prostoru. 
V průběhu roku 2021 vybrán zhotovitel projektové dokumentace, zahájeny vlastní projekční 
práce na etapě 0001. 
 
0043323 - TV Královice 
Etapa 0001 - Most přes Rokytku. Protierozní a protipovodňové opatření. 
V roce 2021 byla projednána projektová dokumentace a podána žádost o územní řízení. 
Nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0043324 - Drobné neodkanalizované oblasti (DNO) 
V první polovině roku 2021 pokračovala předprojektová činnost s cílem prověření cca 8 
lokalit definovaných jako DNO s tím, že následně byly tyto lokality zařazeny do projektové 
přípravy v rámci jednotlivých TV. 
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
 



0043915 - VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu 
Předmětem této stavby je vybudování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle 
Hostivař, schopného převést povodňovou vlnu Q 10000 a zabránit tak možné destrukci hráze 
nekontrolovaným přelivem přes korunu hráze. Vodní dílo Hostivař (VD Hostivař) zadržuje 
1,8 mil. m3 vody. Hráz VD je zemní sypaná s návodním těsněním. V případě 
nekontrolovaného přelivu zemní hráze hrozí nebezpečí její destrukce.  
V roce 2021 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, byla podepsána 
smlouva o dílo. Došlo k posunu termínu zahájení výstavby z důvodu průtahů stavebního 
úřadu při povolování zařízení staveniště a tedy i nižšímu čerpání prostředků roku 2021 oproti 
předpokladu. 
 
0043916 - TV Praha 5 
Etapa 0001 – Slivenecká. Jedná se o vybudování chybějící splaškové kanalizace, přeložky 
dešťové kanalizace a komplexní rekonstrukci povrchů komunikací, včetně chodníků a 
odvodnění v ul. Hlubočepská, Slivenecká, Lochkovská. Dokončeno. 
V průběhu roku 2021 zde neprobíhala další předprojektová či projektová příprava. 
 
0044151 - TV Rekonstrukce stoky D 
Jedná se o vybudování nové podzemní retenční nádrže umístěné v Šáreckém údolí v Praze 6, 
na výusti odlehčovacího potrubí z odlehčovací komory OK_3D umístěné na Evropské ulici. 
Toto odlehčovací potrubí je v současné době nevhodně ukončeno volným výtokem do 
travnatého pozemku v ul. V Šáreckém údolí, vyhrazeného k tomuto účelu Územním plánem. 
Návrh nové podzemní záchytné retenční nádrže vychází ze zpracovaného Generelu odvodnění 
hl. m. Prahy. 
V průběhu roku 2021 byla ukončena soutěž na zhotovitele stavby, vybrán zhotovitel a 
zahájeny vlastní stavební práce.  
 
0044409 - TV Praha 9 
Etapa 0001 - Oblast Prosek, (Bílkova, Rumburská, Novoborská, Českolipská) rekonstrukce 
komunikací, chodníky, odvodnění 
Etapa 0002 - Oblast Vysočany, (Čihákova, Kovářská, Kovanecká, U školičky, Na Břehu, 
Mlékárenská, Freyova) rekonstrukce komunikací, chodníky, odvodnění 
Etapa 0003 - Oblast Hrdlořezy, (Mezitraťová) rekonstrukce komunikací, chodníky, odvodnění 
Etapa 0004 - Ulice Ke Klíčovu, doplnění inženýrské sítě, splašková a dešťová kanalizace, 
povrchy 
Etapa 0005 - Ulice Lísková, doplnění či přeložky inženýrské sítě, splašková a dešťová 
kanalizace, povrchy    
Etapa 0006 - Ulice Českobrodská – Hloubětín, doplnění či přeložky inženýrské sítě, 
splašková a dešťová kanalizace, povrchy                                                                                                                                                                                                                                                                    
Etapa 0007 - Ulice Českobrodská – Hrdlořezy, doplnění či přeložky inženýrské sítě, 
splašková a dešťová kanalizace, povrchy                                                                                                                                                                                                                                                                    
Etapa 0008 - Ulice Za Mostem. Doplnění či přeložky inženýrské sítě, splašková a dešťová 
kanalizace, povrchy   
V průběhu roku 2021 byly ukončeny soutěže pro výběr zhotovitele projekčních prací u etap 
0001, 0002 0004 a 0007. Práce na zpracování projektové dokumentace pokračovaly u etapy 
0001 a 0002. 
 
0044574 – Kaštanka 
Rekonstrukce zahrady Kaštanka v sousedství Šlechtovy restaurace, včetně prostoru před 
severní fasádou restaurace, je založena na obnovení původní druhové skladby stromů 



doložené od 19. století (tedy především jírovců - kaštanů) a zachování jejich rastru do 
trojsponu. Výška stromů bude limitována na 11 m, aby byl umožněn výhled z Mecseryho 
silnice na rybníky v popředí Šlechtovy restaurace. Budou provedeny především sadové 
úpravy, dále související terénní úpravy a doplnění oplocení zahrady. Součástí stavby je i 
výstavba opěrné zdi, výstavba přípojek pro budoucí WC a výstavba nového WC pro 
Šlechtovu restauraci (venkovní posezení) 
V roce 2021 bylo vydáno stavební povolení na „Západní část opěrné zdi“ nad Šlechtovou 
restaurací. Bylo vydáno závazné stanovisko – souhlas se záměrem na napojení veřejného WC 
u objetu Šlechtovy restaurace. Byla odevzdaná projektová dokumentace pro společné 
povolení na veřejné WC k projednání. Připravuje se záměrový tisk na zhotovitele stavby 
(opěrná zeď a výstavba přípojek pro budoucí WC). 
 
0044575 - Sběrač B Barrandov 
Jedná se o výstavbu kanalizačních sběračů pro oddílný odvod dešťových a splaškových vod a 
vybudování souvisejících zařízení technické infrastruktury. Tato výstavba zajistí odlehčení 
stávající technické infrastruktuře v oblasti Barrandova a umožní budoucí rozvoj této lokality.  
V roce 2021 probíhala projektová příprava, vzhledem k nutné koordinaci projektu s okolními 
projekty. 
 
0044849 - Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha 
Biometan, využití kalového plynu na Ústřední čistírně odpadních vod Praha 
Jedná se o přípravu a realizaci pilotního projektu úpravy kalového plynu produkovaného na 
ÚČOV Praha na biometan a následné využití tohoto produktu k distribuci do plynárenské sítě. 
Pilotní projekt Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha, je zaměřen na ověření 
efektivního využití této technologie v podmínkách HMP s cílem účelného využití 
dosavadních i budoucích přebytků bioplynu. Mimo to výsledky pilotního projektu přispějí k 
upřesnění koncepce modernizovaného kalového hospodářství ÚČOV a může mimo jiné 
poskytnout důležité informace pro budoucí efektivní využívání bioplynu jak po technické, tak 
ekonomické stránce.  
V roce 2021 probíhala ve spolupráci s PVS projektová příprava. Vzhledem k potřebným 
úpravám návrhu technického řešení tohoto pilotního projektu se v roce 2021 nepodařilo 
vyčerpat předpokládanou částku rozpočtu roku 2021. 
 
0045108 - TV Praha 10 
Rekonstrukce a dostavba technické vybavenosti v městské části. Etapa 0001 - Na Louži, 
rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí. Etapa 0002 - Dolinecká, dobudování 
inženýrských sítí.  
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0045109 - Záchranná stanice pro volně žijící živočichy 
Výstavba nového areálu záchranné stanice vyřeší problém hl. m. Prahy, které jako jediný kraj 
v ČR nedisponuje odpovídajícím zařízením pro léčbu zraněných volně žijících živočichů. 
Budou zde umístěny potřebné typy léčebných voliér, veterinární ošetřovna, operační sál, JIP, 
přípravna krmiv, izolace, zázemí zaměstnanců, léčebné výběhy a kafilerní sklad. Bylo vydané 
rozhodnutí pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, byla zpracována 
dokumentace pro výběr zhotovitele a byla zahájena výstavba kanalizace. 
V roce 2021 INV MHMP zajistil zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, kácení 
porostů na pozemku, výstavbu elektropilíře PRE a zahájení stavby realizací kanalizace, vše 
včetně související inženýrské činnosti.  
 



MHMP – OCP 
 
0002003 - Výkupy lesních pozemků 
Byl realizován výkup pozemků v kat. ú. Dolní Počernice, Třeboradice, Hostivař, Dubeč a 
Ruzyně. Ke konci roku 2021 byl ZHMP schválen výkup spoluvlastnického podílu 
na pozemku v kat. ú. Hlubočepy, ten bude financován až v roce 2022 (kupní smlouva byla 
uzavřena na konci ledna 2022).     
 
0004527 - Komplex zahrad na Petříně 
Po rozhodnutí RHMP byla většina staveb ukončena, probíhá pouze projekční a inženýrská 
příprava vodohospodářských projektů. Rovněž probíhá příprava rekonstrukce cest v Růžovém 
sadu na Petříně, bylo odevzdáno DSP a probíhá stavební řízení. Výběrové řízení na 
dodavatele prací bude zahájeno v roce 2022 v návaznosti na přidělení finančních prostředků. 
 
0005284 - Investice související s areály zeleně 
Byly provedeny práce na poslední etapě obnovy cest v lesoparku Cibulka, práce byly 
přerušeny z klimatických důvodů, stavba byla v květnu 2021 obnovena a byla dokončena. 
Rovněž byla dokončena a profinancována projektová dokumentace na obnovu parku na 
Vítkově ve stupni DSP. Část finančních prostředků byla použita na nákup pozemků pro zeleň 
v k.ú. Třeboradice.  
 
0008306 - Rybník (vodojem) - Letenské sady 
Bylo vydáno stavební povolení a zahájeny přípravné práce, byl dokončen záchranný 
archeologický průzkum a přeložka plynovodu v zátopě budoucí vodní plochy. Bylo 
vybudováno přívodní potrubí z Rudolfovy štoly. Do konce roku byly provedeny hrubé terénní 
úpravy celé zdrže rybníka a vytěžený materiál odvezen na deponii mimo park. 
 
0008653 - Realizace opatření na úsporu energie a adaptační opatření 
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci opatření v objektech příspěvkových organizací 
zřízených hl. m. Prahou. Věcně se jednalo o projekty „EAO - Regulace otopné soustavy“ pro 
VOŠS a SPŠS, Praha 1, Dušní 17, „EAO - Regulace otopné soustavy - Novovysočanská 5“ 
pro SŠ-COPTH Praha 9, Poděbradská 1/179, „EAO - Výměna TČ - objekt Husova“ pro 
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32,  „EAO - Rekonstrukce osvětlení - 
studovna a knihovna“ pro Gymnázium, Praha 6, Arabská 14, „EAO - Rekonstrukce osvětlení 
- učebny 3. etapa“ pro Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, „EAO - Rekonstrukce 
osvětlení“ pro Domov pro seniory Heřmanův Městec, „EAO - Instalace TČ - objekt Pobřežní 
323/6“ pro Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32 a „EAO - Rekonstrukce 
výměníkové stanice“ pro SPŠ a Gymnázium Na Třebešíně. 
 
0010986 - EU-Kotlíkové dotace Praha III. 
Jedná se o dotační program OPŽP – „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech III“. RHMP schválila usnesením č. 1025 ze dne 27. 
 5.  2019 realizaci tohoto projektu za podmínek daných Registrací akce a rozhodnutím 
o poskytnutí dotace číslo 115D313010028 vydané řídícím orgánem OPŽP Ministerstvem 
životního prostředí ČR. Usnesením RHMP č. 370 ze dne 1. 3. 2021 byl vytvořen zásobník 
projektů na žádosti, na které v době jeho schválení nebyly alokované finanční prostředky. Ty 
byly následně do rozpočtu HMP zaúčtovány. Výplata dotací žadatelům, kteří byli schváleni 
příslušnými usneseními Rady, v rámci původního dotačního programu byla v roce 2021 
ukončena, zbývá ještě několik žádostí ze zásobníku projektů. Zbývající finanční prostředky 



budou převedeny do rozpočtu 2022 na jejich pokrytí a v případě jejich plného nedočerpání 
budou v rámci konečného vyúčtování vráceny MŽP ČR.   
 
0040027 - Dětská hřiště v lesích 
Finanční prostředky byly převedeny do jiné investiční akce na stavbu velkého březového 
altánu v Kunratickém lese. 
 
0041459 - Pilotní projekty v životním prostředí 
Finanční prostředky byly v rámci rozpočtu HMP převedeny na realizace projektů energeticky 
úsporných opatření příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou č. akce 0008653. 
 
0043325 - Založení nových lesů a lesoparků 
Finanční prostředky na PD budou čerpány až v roce 2022. 
 
0043326 - Revitalizace Královské obory 
Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby Začlenění části Výstaviště do parku Stromovka, 
díky opakovaným odvoláním neúspěšného uchazeče nebylo možné stále podepsat smlouvu o 
dílo. Bylo dokončeno projednávání stavby Rekonstrukce cest v okolí DH Koníček a 
rekonstrukce cest v úseku Gotthardská brána – nádraží Bubeneč, tato stavba byla v prosinci 
2021 zahájena předáním staveniště. 
 
0044570 - Kompostárna Horní Lada 
Hl. m. Praha na podzim 2021 obdrželo rozhodnutí MŽP, že záměr „Areál zpracování dřeva 
a kompostárna Horní Lada“ nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí, dle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů s tím, že MŽP přezkoumalo napadené rozhodnutí OCP 
MHMP a následně odvolání spolku Moravice z.s., zamítlo. Další aktivity směřující k získání 
územního rozhodnutí, případně stavebního povolení k realizaci kompostárny Horní Lada byly 
na základě rozhodnutí náměstka pro ŽP upozaděny, z důvodu předpokládaných vysokých 
investičních nákladů k realizaci projektu. 
 
0044571 - Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží 
V rámci této akce byla dokončena celková rekonstrukce a revitalizace rybníka Sukov 
v Újezdu u Průhonic, celková revitalizace Vokovického rybníka a koryta Litovicko-Šáreckého 
potoka pod rybníkem, revitalizace Zámeckého rybníka v Čakovicích a revitalizace Horního 
rybníka v Dolních Chabrech. Před dokončením je revitalizace Rokytky v Běchovicích. 
 
0044572 - Stromovka - rozšíření parku 
Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby Začlenění části Výstaviště do parku Stromovka, 
díky opakovaným odvoláním neúspěšného uchazeče je předpoklad zahájení prací jaro 2022. 
 
0044573 - Výkupy rybníků a vodních ploch 
Byl dokončen výkup rybníka Prasečák v kat. ú. Řepy, materiál již schválila RHMP i ZHMP.   
 
0045110 - Park U Čeňku III. Etapa 
Realizace prací v rámci 1. části byla zahájena v září 2020, práce byly v prosinci 2020 
přerušeny z klimatických důvodů a byly dokončeny v červnu 2021. Druhá etapa prací byla 
zahájena v srpnu a práce byly ke konci září dokončeny. Tím je tato investiční akce ukončena. 
 
 



0045111 - Rekonstrukce štol na Petříně 
Stavební práce na úpravě a stabilizaci přístupové cesty ke štole byly zahájeny v květnu 2021 a 
ukončeny v listopadu 2021. Kolaudační řízení proběhlo 30.11.2021. V současné době probíhá 
příprava na výběr dodavatele pro stavební akci „Odvodnění Nebozízku a oprava havarijního 
stavu štoly č. X.“ 
 
0045730 - Kotlíkové dotace NZÚ-AMO 
Jedná se o dotační program „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech (NZÚ-AMO)“ jehož realizaci schválila RHMP usn. 
č. 2382 ze dne 2.11.2020. Na základě podané žádosti Hlavní město obdrželo potvrzení 
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z podprogramu Nová zelená úsporám – 
Adaptační a mitigační opatření. Projekt je financován z finančních prostředků státního 
rozpočtu bez spoluúčasti hlavního města Prahy. Výplata dotací žadatelům, kteří byli schváleni 
příslušnými usneseními Rady, po realizaci projektu stále probíhá. Nevyčerpané finanční 
prostředky budou převedeny do rozpočtu 2022 na jejich pokrytí a v případě jejich plného 
nedočerpání budou v rámci konečného vyúčtování vráceny MŽP ČR. 
 
0045922 - Granty v oblasti ŽP 2021 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace byly podepsány s příjemci dotace během října 
2021, následně byly uvolněny finanční prostředky. 
 
 
Botanická zahrada hl. m. Prahy  
 
0006484 - Vstupní objekt - Areál SEVER 
Vstupní objekt do areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy ze severu bude tvořen komplexem 
budov zajišťující odbavení návštěvníků, parkovací dům, přednáškový sál, odbornou 
knihovnu, vyhlídkovou terasu, sociální zázemí, občerstvení, subtropický skleník a 
administrativní blok ředitelství. V roce 2020 došlo k ukončení řízení EIA a mohlo se 
pokračovat na vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení. V tuto chvíli probíhá 
řízení k vydání územního rozhodnutí. Bohužel se řízení protahuje kvůli negativnímu 
vyjádření soukromých subjektů k plynové přípojce a nutnosti v této problematice přepracovat 
projektovou dokumentaci. Kapitálové prostředky nebyly v roce 2021 čerpány. 
 
0006936 – Expozice 
V roce 2021 proběhlo v rámci této akce osazení nových ploch v Areálu Západ a založila se 
nová expozice Prérie. Po obdržení pravomocného rozhodnutí o umístění stavby se dále 
pokračovalo na projektové dokumentaci pro stavební povolení pro expozici Vodní svět a 
Pueblo. Dále byly zadány projektové dokumentace k novým expozicím v Ornamentální 
zahradě a u bočního svahu vedle skleníku Fata Morgana. Dokončilo se pořízení akvarijního 
systému ve Fatě Morganě a pořídily se nové kryty na palmy. Kapitálové prostředky na rok 
2021 byly zcela vyčerpány. 
 
0006937 – Infrastruktura 
V roce 2021 byla z finančních prostředků realizována inv. akce Oplocení Sever a započalo se 
s rozšířením a rekonstrukcí datové optické sítě. Dále byly čerpány prostředky na vybavení 
nového vstupu z ulice Trojská – Na Kovárně mříží a elektronickou bránou 
 
 
 



0006938 - Návštěvnická vybavenost 
V rámci této akce byly v roce 2021 použity finanční prostředky na dokončení a spuštění 
nového e-shopu pro nákup vstupenek a doplňkového prodeje. Dále na pořízení vstupenkových 
automatů a dofinancování informačního systému pro handicapované „Dinasys“. 
 
0006942 – SZNR 
Účelem této investiční akce je obnova strojového a vozového parku a zařízení nezbytných pro 
chod Botanické zahrady hl. m. Prahy. V rámci této akce se v roce 2021 pořídila nová 
elektronická brána při severním vstupu, tank do viničního sklepa, čistící stroj na podlahy, 
vysoušeč vlhkosti a elektrická nákladní tříkolka. 
 
0007503 - Areál Západ, 2.etapa 
Finanční prostředky byly využity na vyrovnání závazku spojeného s přeložkou plynové 
přípojky v rámci inv. akce dostavby Areálu Západ z r. 2012. 
 
0008277 - Komunikace a parkoviště 
V roce 2021 byla v rámci akce dokončena 1. etapa rekonstrukce schodišť na vinici a začalo se 
s 2. etapou. Dále byly finanční prostředky použity na zaměření parkoviště v Areálu Západ pro 
případnou rekonstrukci. 
 
0008278 - Výstavní pavilon - Areál JIH 
Multifunkční výstavní pavilon v jižní části Ornamentální zahrady bude zahrnovat kromě 
výstavní části také zázemí pro zahradníky a malé občerstvení. Původní objekty v tomto 
prostoru byly z důvodu havarijního stavu v roce 2019 odstraněny. Na konci roku 2020 bylo 
vydáno stavební povolení. Zároveň byla vypracována prováděcí dokumentace ke stavbě. 
Realizace stavebních prací, která v sobě zahrnuje zázemí zahradníků, přilehlou multifunkční 
zatravněnou plochu i vzdělávací centrum (výstavní pavilon), začala koncem června 2021 s 
termínem dokončení na přelomu roku 2022/2023. Kapitálové výdaje byly v roce 2021 
čerpány na realizaci stavby. 
 
0042819 - Přemostění úvozu - spojení areálů VE a FM 
V roce 2020 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení. V srpnu 2020 
požádala Botanická zahrada Praha o vydání společného povolení na stavbu. Bohužel v rámci 
řízení podala MČ Praha Troja námitky a tím se celý proces vydání stavebního povolení 
oddálil. Na konci června 2021 konečně Botanická zahrada obdržela rozhodnutí o schválení 
stavebního záměru. Na konci roku 2021 byl vybrán dodavatel stavby. Na počátku roku 2022 
bude uzavřena smlouva s dodavatelem a začne samotná realizace stavby. Kapitálové 
prostředky byly čerpány na dokončení projektové dokumentace ke zhotovení stavby a výběru 
dodavatele. 
 
0045104 - Mobiliář 
Stávající mobiliář v zahradě již dosluhuje a je nutné jej kompletně obnovit. Prvky budou 
designově odpovídat jednotnému stylu zahrady a navážou na nově budovaný informační a 
navigační systém zahrady. Na konci roku 2020 byl vysoutěžen dodavatel na první dodávku 
mobiliáře, která již byla do zahrady dodána. V letech 2021 - 2024 budou postupně instalovány 
nové lavičky, židle se stolky, lehátka, odpadkové koše, slunečníky, navigační infosystém a 
další mobiliář. V roce 2021 byly finanční prostředky využity na pořízení košů, laviček, 
sloupků a navigačních stojanů. 
 
 



0045105 - Technické zázemí vinice 
Viničnímu domku na vinici sv. Kláry dlouhodobě schází adekvátní zázemí nezbytné jak pro 
provoz vinárny a její personál, tak i pro návštěvníky. Toalety zde jsou dlouhodobě řešeny 
provizorním způsobem. S ohledem na vytíženost zařízení nejsou již stávající dispozice ani 
velikost viničního domku vyhovující. Návrh z ateliéru architekta Ladislava Lábuse řeší 
umístění degustačních prostor v objektu za viničním domkem, které budou propojeny 
spojovacím průchodem. Nacházet se v něm budou toalety pro návštěvníky a zaměstnance, 
nezbytné provozní zázemí vinárny a nový celistvější a větší konzumační prostor. To umožní 
pořádání i větších řízených degustací a konání různých společenských či soukromých akcí 
včetně svatebních banketů. V roce 2020 byla zpracována dokumentace ke sloučenému 
územnímu a stavebnímu řízení. V 1. čtvrtletí 2021 bylo vydáno stavební povolení. Na konci 
roku 2021 byl vybrán dodavatel stavby. Na počátku roku 2022 bude uzavřena smlouva 
s dodavatelem a začne samotná realizace stavby. Kapitálové prostředky byly čerpány 
na dokončení projektové dokumentace ke zhotovení stavby a výběru dodavatele. 
 
0045106 - Závlahové systémy 
Akce navazuje na inv. akci realizovanou investičním odborem MHMP "Vodovod Botanická 
zahrada", která zajistí přívod užitkové vody z Vltavy do zahrady. Nezbytným následným 
krokem je převedení stávající závlahové sítě, která je napájena pitnou vodou, na užitkovou 
vodu tak, aby nedocházelo k mísení užitkové a pitné vody. V rámci této akce se také provedou 
nové rozvody zálivkové vody do expozic, které doposud nemají vybudované závlahové 
systémy a zajistí se přívod vody pro plánované vodní prvky, jako jsou jezírka, mokřadní 
společenstva a drobné vodní toky. V roce 2020 byly realizovány dvě etapy vnitroareálových 
propojů užitkové vody z Vltavy a pitné vody. V 1. pololetí 2021 byla dokončena třetí etapa a 
v tuto chvíli probíhá realizace další etapy, a to závlahy na vinici sv. Kláry, s termínem 
dokončení v jarních měsících roku 2022. 
 
Lesy hl. m. Prahy 
 
0006573 – SZNR 
Na tuto investiční akci nebyly v rozpočtu HMP pro rok 2021 schváleny žádné investiční 
prostředky. 
Z vlastního investičního fondu organizace byly pořízeny následující stroje a vozidla: 3x 
cepová sekačka, lištová sekačka, svahová sekačka, silniční zametač, 2x štěpkovač, 6x 
kontejner, vysokozdvižný vozík, likvidátor nežádoucího plevele, osobní vozidlo a odchytové 
vozidlo, plnička klimatizace, vyvažovačka, elektrozařízení pro diagnostiku, zouvačka 
pneumatik, disková pískováčka, kompresor, termovizní zaměřovač. 
 
0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství 
Hájovna Čimice – rekonstrukce zázemí pro zaměstnance – realizace 
Na stavbu bylo vydáno v roce 2020 stavební povolení a začátkem roku 2021 byla vydána I. 
změna stavby před dokončením, která se týkala změny způsobu vytápění. Předpokládá se, že 
realizace bude zahájena v II. polovině roku 2022 až budou dokončeny rekonstrukce hájoven 
Běchovice a Krč. 
Hájovna Čimice – rekonstrukce vnitro areálového vodovodu – realizace 
Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí. Z důvodu vedení trasy přes soukromé pozemky 
byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí. Pro výběr zhotovitele bude v 1. čtvrtletí roku 
2022 vypsáno výběrové řízení. Z důvodu koordinace s TSK a.s. musí být realizace zahájena 
až po zimním období. Momentálně probíhá inženýring pro získání potřebných koordinačních 
povolení. 



Hájovna Běchovice – rekonstrukce zázemí pro zaměstnance – realizace 
Stavba byla zahájena v 2. polovině roku 2021 a měla by být dokončena v 1. polovině roku 
2022. Stavební práce jsou zaměřeny na výměnu nevhodných materiálů v nosných částech 
konstrukcí na základě zpracovaného statického posudku. 
Hájovna Krč – rekonstrukce zázemí pro zaměstnance 
Na základě výběrového řízení byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, který se 
zahájením prací čeká na vydání povolení od příslušného stavebního úřadu. Předpokládaný 
termín zahájení prací je 1. čtvrtletí. 2022. 
Strážnice Motol – rekonstrukce oplocení 
Došlo k podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby. Stavební práce budou zahájeny v březnu 
2022 a budou ukončeny v červnu 2022. 
Kamýk Gizela – odstranění stavby 
Na základě zpracované projektové dokumentace na odstranění stavby bylo vydáno povolení 
k demolici objektu. Demolice objektu proběhne v 1. polovině roku 2022 a provede ji sama 
organizace. 
 
0043079 - Rekonstrukce objektů vodního hospodářství 
Strážnice Modřany - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance PD 
Na zpracovanou projektovou dokumentaci bylo vydáno stavebním úřadem pravomocné 
stavební povolení. Realizace proběhne v roce 2023.  
 
0043080 - Rekonstrukce areálu Práče 
Zázemí ostrahy areálu včetně zabezpečení a rekonstrukce příjezdových vrat – projekt a 
inženýring 
Probíhá potřebný inženýring pro získání stavebního povolení. Na základě požadavku 
stavebního úřadu muselo proběhnout i vodoprávní řízení. Po vydání stavebního povolení 
dojde k vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, jehož součástí bude i 
položkový rozpočet, který bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele.  
Rekonstrukce hlavního elektrického rozvaděče – realizace 
Akce byla dokončena v listopadu 2021. 
 
0043081 - Záchranná stanice hl. m. Prahy 
Záchranná stanice – karanténa II. etapa 
Na rekonstruovaný objekt byl vydán kolaudační souhlas. Momentálně probíhá odkup 
plynovodu Pražskou plynárenskou.  
 
0044567 - Infrastruktura kompostáren 
Kompostárna Slivenec – odbočovací pruhy z komunikace, nájezd a výjezd 
Na základě vydaného souhlasného stanoviska odboru dopravy ÚMČ Praha 5, probíhá 
doplnění projektové dokumentace. Po doplnění bude zahájena inženýrská činnost tak, aby 
bylo vydáno stavební povolení. Získání stavebního povolení se předpokládá v 1. polovině 
roku 2022. 
Kompostárna Slivenec – kompletace živičné plochy kompostárny, úpravy plochy 
Bude řešeno společně s odbočovacím pruhem. 
 
0044568 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II. 
Chuchle – rekonstrukce hájovny a zookoutku – projekt a inženýring 
Na základě vyhodnocení veřejné zakázky byla podepsána smlouva s projektantem. Projekt 
bude řešit kompletní rekonstrukci celého areálu Chuchle. V rámci rekonstrukce areálu dojde i 
k výstavbě nové hájovny tak, aby vzniklo odpovídající zázemí pro zaměstnance s denní 



místností, šatnami a sociálním zařízením. Dojde také ke vzniku nového zázemí pro lesnickou 
techniku, tj. traktory, vyvážecí soupravy, nákladní vozy a drobnou mechanizaci. Součástí 
zázemí budou i skladovací prostory pro drobné lesnické nářadí a chemické látky. 
Chuchle – inženýrské sítě k areálu – projekt a inženýring 
V areálu došlo k realizaci vrtané studny o hloubce 100 m a následné kolaudaci. Momentálně 
probíhají projekční práce na obnově přívodního elektrického kabelu k areálu, jehož realizace 
by měla proběhnout v roce 2022. Současně probíhá prověřování možnosti připojení areálu na 
veřejný vodovod, který by vedl v blízkosti nového elektrického kabelu. 
Chuchle – seník – projekt a realizace 
Z důvodu již nevyhovujícího stavu stávajících dřevěných seníků došlo na základě zpracované 
projektové dokumentace k zahájení inženýrské činnosti tak, aby bylo získáno uzemní 
rozhodnutí. Předpoklad vydání územního souhlasu je v 1.čtvrtletí roku 2022. Na základě 
zpracované projektové dokumentace a položkového rozpočtu také došlo k výběru zhotovitele 
a k podpisu smlouvy o dílo. 
Hájovna Šárka – zázemí pro techniku, zpevněné plochy a rekonstrukce oplocení – projekt 
a inženýring 
Na zpracovanou projektovou dokumentaci bylo vydáno pravomocné stavební povolení. 
Správa mobiliáře (truhlárna) – lehký přístřešek nad pásovou pilou (katr) - vzduchotechnika 
Akce byla dokončena.   
Hájovna Kunratice – vrtaná studna – realizace 
Na základě doplněné projektové dokumentace dle požadavku stavebního úřadu, došlo znovu 
k požadavku o další doplnění projektu. Projekt byl tedy opětovně, již potřetí doplněn a zaslán 
na stavební úřad MČ Prahy 4. Vydání stavebního povolení se očekává v 1. polovině roku 
2022. 
 
0044569 - Rekonstrukce objektů školky Ďáblice II. 
Rekonstrukce přístřešku pro techniku – realizace 
Stavební práce byly zahájeny v říjnu 2021. Rekonstrukce by měla být dokončena 31. 1. 2022 
a následně dojde ke kolaudaci stavby. 
Rekonstrukce skleníků – inženýring II. etapa 
Na základě plánovaného postupu prací v zahradnictví dojde k demolici skleníku v průběhu 
roku 2022. Výstavba nových skleníků bude pravděpodobně zahájena v roce 2023. 
 
0044808 - INV - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 
V rámci celoroční údržby skládky proběhlo 2x vyžnutí okolo výsadeb. Okolo celé skládky byl 
zřízen pachový ohradník proti černé zvěři, která poškozovala nové výsadby. Dále proběhla 
redukce nežádoucích invazivních dřevin, jako je akát či pajasan. Na podzim se provedla 
obnova uschlých a poničených výsadeb. U velké části bylo upraveno kůlování a provedl se 
úklid skládky od komunálního odpadu.   
 
0045934 - Revitalizace Vokovického rybníka 
Revitalizace Vokovického rybníka je dokončena. Byla provedena revitalizace koryta pod 
rybníkem těžkou kamennou rovnaninou včetně přeložek inženýrských sítí, dále bylo 
provedeno opevnění břehů rybníka včetně nátokového objektu, byly opraveny nábřežní zdi, 
byla provedena obtoková zídka s novým výpustným objektem. V konečné fázi byl vybudován 
nový bezpečnostní přeliv s rybím přechodem, na tento objekt navazuje i nový výpustný 
objekt. Nakonec se provedlo okolo nádrže nové kované zábradlí a opravil se poškozený 
asfaltový povrch na přilehlých komunikacích. 
 
 



0045935 - Revitalizace Zámeckého rybníka v k.ú. Čakovice 
Revitalizace rybníka je dokončena. Provedlo se nové návodní těsnění hráze. V rybníku 
vzniklo nové nátokové potrubí včetně jímacího objektu. Po celém obvodu zdrže bylo 
provedeno opevnění břehů z těžké kamenné rovnaniny a dlažby. Pro přístupy k vodní ploše 
byla zhotovena dvě kamenná schodiště. Dále se obnovilo plovoucí molo včetně sjezdu do 
zátopy. Pro výlov rybí obsádky se zde zhotovilo kádiště a loviště.  
 
0046046 - Obnova velkého březového altánu Kunratice 
Rekonstrukce velkého březového altánu byla zahájena v polovině května roku 2021. Lesní 
altán byl již delší dobu ve velmi špatném technickém stavu. Během rekonstrukce došlo ke 
kompletní demolici a následně nové stavbě altánu. Rozpadající se základová deska byla 
nahrazena novou a dřevěná konstrukce z původního březového dřeva byla nahrazena novou 
konstrukcí z modřínového řeziva. Zároveň je celá konstrukce vzdušnější a pouští do altánu 
více světla. Celá konstrukce byla zastřešena novou střechou. Půdorys velkého březového 
altánu zůstal v nezměněném tvaru. 
Práce byly ukončeny v prosinci roku 2021. 
 
0046265 - Vodní plocha Letenské sady 
V 2. polovině roku byly zahájeny práce na rybníku v Letenských sadech. Provedl se protlak 
150 m dlouhého potrubí, které bude sloužit pro odtok vody z rybníka. Nakoupil se materiál 
potřebný pro výstavbu zdrže, která proběhne v roce 2022. 
 
 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
 
0042123 - Pavilon goril – nový 
V průběhu roku 2021 práce na stavbě pokračovaly instalacemi technického zařízení budov, 
zámečnických konstrukcí a dalšího vybavení. V interiérech i v navazujícím okolí pavilonu 
probíhají dokončovací práce. V průběhu výstavby se ukazuje potřeba provedení dílčích úprav 
a změn oproti schválenému projektu, a to zejména proto, že poznatky o chovu goril v péči 
člověka se neustále vyvíjejí, což považujeme za nutné uvést do praxe. Vlivem pandemie 
Covid 19 došlo k mírnému posunutí termínu dokončení stavby – aktuální termín předání 
stavby zhotovitelem je konec února 2022, kolaudace je naplánována na přelom prvního a 
druhého čtvrtletí 2022.  
 
0042818 - Náhradní objekty za Bosnu 
Na akci máme k dispozici společné povolení, které je v právní moci. Koncem roku jsme 
vyhlásili zadávací řízení na výběr zhotovitele, které však bylo vzhledem k nezbytným 
úpravám ve výkazu výměr nutné zrušit. Opakované zadávací řízení vypíšeme v lednu roku 
2022 a bude sloužit i ke zjištění reálné ceny stavby. Protože kontrolní rozpočet celého souboru 
staveb v aktuálních cenách překračuje schválené CNA, snažíme se ve spolupráci s vedením 
SOŠ a SOU Čakovice zajistit financování objektu detašovaného školského zařízení, jež slouží 
jako zázemí učňů oboru „Chovatel cizokrajných zvířat“ při jejich odborné praxi v Zoo Praha, 
z kapitoly „školství“ rozpočtu HMP.  
 
0043049 - Expozice Arktidy - lední medvědi 
Na základě rozhodnutí zřizovatele jsme dali projektantovi pokyn k obnovení prací na projektu 
pro stavební povolení s tím, že stavební program bude v plném rozsahu dokumentace pro 
územní řízení, to znamená včetně expozice tuleňů. Projekt pro stavební povolení jsme od 
projektanta obdrželi a předložili jej dotčeným orgánům k vydání stanovisek, respektive 



vyjádření. Vzhledem k nepřiměřeným finančním nárokům projektanta jsme se s ním dohodli 
na ukončení spolupráce po odevzdání dokumentace pro stavební povolení. Zpracovatel 
dalších stupňů dokumentace bude vybrán v následném zadávacím řízení. 
 
0043676 - Výběhy koní Převalského na Dívčích hradech 
Stavba byla dokončena, úspěšně zkolaudována a uvedena do užívání. 
 
0044576 - Odstranění starých dílen 
Objekt starých dílen u jižního vchodu do Zoo Praha byl kompletně odstraněn. Akce pokračuje 
prováděním následných čistých terénních úprav a výsadbou zeleně. Současně probíhá příprava 
projektu pro navýšení kapacity přilehlého parkoviště na plochu bývalých dílen.  
 
0044577 - Vodojem užitkové vody 
Stavební práce na vodojemu užitkové vody probíhají a je předpoklad dokončení a 
zprovoznění dvou nových nádrží na konci prvního čtvrtletí 2022. Následovat bude druhá etapa 
spočívající v projektové přípravě a následné realizaci páteřních rozvodů užitkové vody od 
vodojemu k uzlovým bodům budoucích expozic. 
 
0045570 - Pláně-Etapa I. Ubikace a výběhy koní Převalského 
Pro tuto akci zpracoval projektant vzešlý ze zadávacího řízení dokumentaci pro společné 
povolení. Dokumentace je v současné době projednávána s dotčenými orgány. S projektantem 
byla ukončena spolupráce a pro další stupeň dokumentace bude vybrán nový zpracovatel. 
 
0045571 - Stavební úpravy a přístavba Zimoviště II. 
Stavba byla dokončena, zkolaudována a předána do užívání. Realizací klecového výběhu o 
půdorysu 10 x 16,5 metru vzniklo univerzální zařízení, jež umožní dlouhodobé oddělení 
velkých šelem, respektive lidoopů, od ostatních jedinců jejich druhu. Týká se to například 
záložních samců, samců po dobu odchovu mláďat, zvířat hendikepovaných či dlouhodobě 
léčených.  
 
0045572 - Rekonstrukce pavilonu Indonéská džungle 
Pavilon byl uveden do užívání v roce 2004. Přes řádnou pravidelnou údržbu se na stavu 
konstrukčních prvků projevují důsledky vlivu tropického mikroklimatu uvnitř pavilonu. 
Zároveň například končí životnost izolačním vrstvám střešního pláště nad provozním 
zázemím a ubikacemi orangutanů. Po patnácti letech provozu v extrémních podmínkách je 
třeba i zásahů do systémů vzduchotechniky atd.  
Rekonstrukce musí rovněž reflektovat vývoj v trendech chovu zvířat v péči člověka. 
Akreditační komise EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) například 
požaduje vybudování druhého venkovního výběhu pro orangutany a doporučuje rozšíření 
jejich vnitřní expozice na úkor expozic sousedních.  
První etapou rekonstrukce pavilonu je provedení úprav noční expozice, tzv. Nokturna, pro 
potřeby chovu a expozice luskounů. Přestože práce byly lehce zdrženy vlivem pandemie 
Covid 19, je úprava nokturna prakticky dokončena a jsme tak připraveni na přílet luskounů, 
který je plánován na březen 2022. 
 
0045573 - Rekonstrukce vstupů, odbavení návštěvníků-I.Etapa 
Konečným cílem investice je komplexní řešení: 
- vstupů do areálu Zoo Praha - rekonstrukcí stávajících a realizací další, nových 



- řešení dopravy v klidu 
- odbavení návštěvníků s důrazem na digitalizaci        
První etapou je náhrada stávajících vstupních turniketů za nové. Následovat bude kompletní 
rekonstrukce severního vstupu. Zároveň probíhá zpracování průzkumů a konceptu 
popisujícího zevrubně veškeré vazby a potřeby. Tento koncept se následně stane podkladem 
pro vlastní projektovou přípravu, která též stanoví celkové náklady následujících etap. Práce 
na konceptu jsou ze strany Zoo Praha se zpracovatelem průběžně konzultovány a jsou, pokud 
se týká Jižního vstupu, koordinovány se souběžně zpracovávanou studií protipovodňové 
ochrany Zoo Praha (zadavatelem studie je IPR Praha). 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.
MHMP - HOM 0042899 Výkupy pozemků pro trasu D metra 1 000 000,00 124 495,15 0,00 8 465,00 8 464,45 99,99 0,00 867 039,86
MHMP - INV 0000053 Vysočanská radiála 2 566 040,00 2 557 037,41 0,00 1 300,00 1 227,32 94,41 0,00 7 702,59
MHMP - INV 0000065 Strahovský tunel 2.st. 6 002 505,85 5 906 689,41 5 000,00 8 080,00 2 326,21 28,79 0,00 87 736,45
MHMP - INV 0000079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka 23 632 190,20 23 277 589,60 70 000,00 104 800,00 71 035,23 67,78 0,00 249 800,60
MHMP - INV 0000080 MO Prašný Most - Špejchar 4 354 306,88 4 181 395,00 6 670,00 16 220,00 10 059,72 62,02 0,00 156 691,87
MHMP - INV 0000081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka 5 200 000,00 57 703,08 24 335,00 23 335,00 22 980,02 98,48 0,00 5 118 961,92
MHMP - INV 0000094 MO Balabenka-Štěrboholská radiála 9 000 000,00 159 073,48 75 000,00 114 170,00 105 361,97 92,29 0,00 8 726 756,52
MHMP - INV 0000211 Lipnická-Ocelkova 500 000,00 89 156,48 75 725,00 57 158,10 24 111,62 42,18 0,00 353 685,42
MHMP - INV 0004328 Rajská zahrada - přemostění 295 000,00 6 714,30 12 000,00 6 000,00 1 936,00 32,27 0,00 282 285,70
MHMP - INV 0007552 Budovatelská - Mladoboleslavská 600 000,00 8 194,61 1 000,00 1 000,00 498,52 49,85 0,00 590 805,39
MHMP - INV 0008313 Libeňská spojka 4 500 000,00 52 548,63 38 282,00 36 082,00 35 603,59 98,67 0,00 4 411 369,37
MHMP - INV 0008559 Komunik. propojení Evropská-Svatovíts 650 000,00 8 239,69 1 500,00 1 500,00 350,42 23,36 0,00 640 260,31
MHMP - INV 0008560 Komunik. propojení Prahy 12 s Pražský  2 900 000,00 101 690,21 1 000,00 6 000,00 350,90 5,85 0,00 2 792 309,79
MHMP - INV 0009515 MO Myslbekova-Prašný Most 8 993 857,86 8 855 092,99 20 886,00 37 786,00 18 359,90 48,59 0,00 100 978,87
MHMP - INV 0009524 Strahovský tunel 3.st. 2 883 240,00 2 879 228,28 500,00 0,00 0,00 *** 0,00 4 011,72
MHMP - INV 0009567 Radlická radiála - JZM Smíchov 14 000 000,00 553 077,82 15 000,00 18 400,00 17 984,24 97,74 0,00 13 428 522,18
MHMP - INV 0040032 Komunikace Toužimská 283 245,00 188 102,18 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 90 142,82
MHMP - INV 0040759 Multifunkční oper. stř. Malovanka 1 065 519,00 208 428,48 113 011,90 28 511,90 1 464,47 5,14 0,00 828 578,62
MHMP - INV 0041341 Rekonstrukce komunikace Pod Hracho 90 190,00 56 581,96 37 654,00 37 654,00 31 262,63 83,03 0,00 -4 045,96
MHMP - INV 0042125 Hornopočernická spojka 250 000,00 1 512,50 350,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 246 987,50
MHMP - INV 0042126 Průmyslový polookruh 2 200 000,00 6 789,31 30 000,00 3 871,00 3 384,37 87,43 0,00 2 189 339,69
MHMP - INV 0042177 Zelená Malovanka 120 000,00 9 058,21 500,00 500,00 267,63 53,53 0,00 110 441,79
MHMP - INV 0042360 Protipovod. opatření MO Blanka - Troja 210 500,00 182 147,23 4 185,00 4 185,00 3 909,22 93,41 0,00 24 167,77
MHMP - INV 0042479 Obchvatová komunikace Písnice 350 000,00 5 064,46 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 342 935,54
MHMP - INV 0042481 Propojovací komunikace Lochkov - Sliv 80 000,00 3 014,66 1 000,00 1 000,00 543,05 54,31 0,00 75 985,34
MHMP - INV 0042674 Obchvatová komunikace Dolní Měcholu 286 000,00 6 285,82 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 269 714,18
MHMP - INV ** 0042699 Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze 68 300,00 10 738,86 0,00 500,00 59,23 11,85 0,00 57 061,14
MHMP - INV 0042808 Rekonstrukce Vinohradské ulice 277 000,00 9 370,82 11 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 261 629,18
MHMP - INV 0042820 Hostivařská spojka 175 000,00 2 958,43 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 162 041,58
MHMP - INV 0042821 Dvorecký most 1 370 000,00 93 127,03 49 000,00 54 000,00 28 991,17 53,69 0,00 1 222 872,97
MHMP - INV 0042822 Lávka Holešovice-Karlín 600 000,00 24 376,59 74 000,00 74 000,00 10 028,94 13,55 0,00 501 623,41
MHMP - INV 0042823 Propojovací komunikace Kutnohorská  210 000,00 2 082,93 25 000,00 21 000,00 3 154,83 15,02 0,00 186 917,07
MHMP - INV 0042932 P+R Černý Most III. 600 000,00 235 359,28 185 000,00 240 500,00 239 106,90 99,42 -118 825,95 242 966,67
MHMP - INV 0042933 P+R Zličín III. 600 000,00 2 543,63 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 595 456,37
MHMP - INV 0042935 P+R Opatov 790 000,00 3 426,99 3 000,00 3 000,00 591,20 19,71 0,00 783 573,01
MHMP - INV 0043491 Zkapacitnění úrovňové křižovatky Vypi 800 000,00 585,64 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 797 414,36
MHMP - INV 0043496 P+R Depo Hostivař 300 000,00 2 340,35 8 700,00 8 700,00 2 660,50 30,58 0,00 288 959,65
MHMP - INV 0043498 Parkovací dům Dědina 80 000,00 4 622,67 6 500,00 6 500,00 1 596,00 24,55 0,00 68 877,33
MHMP - INV 0043776 P+R DEPO Zličín 860 000,00 23 130,00 11 000,00 11 000,00 1 467,00 13,34 0,00 825 870,00
MHMP - INV 0043784 Kompenzační opatření pro SOKP 511 a 2 500 000,00 987,36 0,00 110 000,00 187,55 0,17 0,00 2 389 012,64
MHMP - INV 0043923 Radlická radiála - doprovodné projekty 500 000,00 937,08 0,00 600,00 513,67 85,61 0,00 498 462,92
MHMP - INV 0044115 Obnova Trojské lávky 167 000,00 158 489,05 1 000,00 1 000,00 434,09 43,41 0,00 7 510,95

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021
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MHMP - INV 0044141 Lávka Horoměřická 35 000,00 20,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 33 480,00
MHMP - INV 0044544 Terminál Smíchovské nádraží 2 162 000,00 17 774,74 60 000,00 53 700,00 29 226,46 54,43 0,00 2 090 525,26
MHMP - INV 0044545 Rohanský most 900 000,00 239,58 2 000,00 2 000,00 341,22 17,06 0,00 897 760,42
MHMP - INV 0044589 MÚK Řevnická 350 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 348 000,00
MHMP - INV 0044592 Parkovací dům Petržílkova 447 000,00 1 511,50 45 000,00 4 500,00 559,90 12,44 0,00 440 988,50
MHMP - INV 0044593 Parkovací dům Stodůlky 260 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 258 000,00
MHMP - INV 0044594 Strahovský tunel 4. stavba 1 997 000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 997 000,00
MHMP - INV 0044810 D4-mimoúrovňové křížení 70 000,00 70,25 5 000,00 5 848,00 997,62 17,06 0,00 64 081,75
MHMP - INV 0044811 Aglomerační okruh Pacov 355 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 1 760,55 25,15 0,00 348 000,00
MHMP - INV 0044812 Podjezd Bubny 75 000,00 1 779,91 5 000,00 5 000,00 1 795,64 35,91 0,00 68 220,09
MHMP - INV 0044813 Lávka Uhříněves 19 500,00 65,59 7 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 8 434,41
MHMP - INV 0045112 Lávka Sacré Coeur - Mrázovka 200 000,00 0,00 1 000,00 600,00 580,80 96,80 0,00 199 400,00
MHMP - INV 0045113 Optimalizace  uzlu Barrandovský most 100 000,00 0,00 1 000,00 2 600,00 2 102,38 80,86 0,00 97 400,00
MHMP - INV 0045114 Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská - 5. 150 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 1 929,95 48,25 0,00 146 000,00
MHMP - INV 0045198 MÚK Zbraslav střed 350 000,00 205,64 2 000,00 2 000,00 1 426,69 71,33 0,00 347 794,36
MHMP - INV 0045503 Plečnikova alej 40 000,00 0,00 500,00 1 500,00 659,93 44,00 0,00 38 500,00
MHMP - INV 0045809 Účel.inv.dot.pro SŽ-Optim.trať.Mstětice 40 095,90 0,00 0,00 40 095,90 32 128,17 80,13 0,00 0,00
MHMP - INV 2341037 Výstavba P+R Černý Most 352 034,70 32 514,53 270 000,00 429 316,10 172 580,56 40,20 118 825,95 -228 621,87
MHMP - ODO SK 0003217 Systém řízení  MSP 2 528 210,08 2 301 210,04 173 000,00 173 000,00 157 664,28 91,14 0,00 54 000,05
MHMP - ODO SK 0004346 Infrastruktura pro chodce a cyklisty 900 000,00 687 739,79 122 000,00 53 326,80 56 083,97 105,17 0,00 158 933,42 *
MHMP - ODO SK 0004347 Akce pro BESIP 1 030 924,00 829 330,41 128 000,00 116 148,00 71 563,14 61,61 0,00 85 445,59
MHMP - ODO SK 0004348 Zachytná parkoviště P + R 543 532,65 241 630,54 40 000,00 25 485,60 25 569,68 100,33 0,00 276 416,51 *
MHMP - ODO SK 0004535 Protihluková opatření - realizace 1 035 762,00 837 506,95 48 100,00 70 250,10 54 757,24 77,95 0,00 128 004,95
MHMP - ODO SK 0004540 Protihluková opatření - příprava 100 000,00 52 781,24 7 800,00 4 225,00 2 099,60 49,69 0,00 42 993,76
MHMP - ODO SK 0004892 Nedodělky 74 479,00 18 868,02 5 000,00 5 000,00 899,60 17,99 0,00 50 610,98
MHMP - ODO SK 0005910 Zlepšení infrastruktury MHD 354 004,00 224 002,84 100 000,00 59 854,00 60 119,66 100,44 0,00 70 147,16 *
MHMP - ODO SK 0006046 Příprava staveb 372 454,00 289 912,98 25 000,00 48 589,80 13 013,12 26,78 0,00 33 951,22
MHMP - ODO SK 0006047 Výkupy dokončených staveb 335 800,00 6 115,72 1 000,00 15 000,00 8 531,77 56,88 0,00 314 684,28
MHMP - ODO SK 0006493 Telematické systémy 500 000,00 288 904,11 15 771,00 12 826,00 7 795,97 60,78 0,00 198 269,89
MHMP - ODO SK 0006925 Libeňský most 1 500 000,00 54 996,03 15 000,00 5 000,00 2 797,37 55,95 0,00 1 440 003,97
MHMP - ODO SK 0007125 Hlávkův most 800 000,00 32 453,70 15 000,00 3 000,00 2 428,95 80,97 0,00 764 546,31
MHMP - ODO SK 0007560 Chodníkový program 1 024 477,00 754 189,46 2 000,00 41 503,90 20 184,02 48,63 0,00 228 783,64
MHMP - ODO SK 0007567 Vyskočilova - 5.května, nájezdová ramp 42 000,00 3 755,57 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 37 744,43
MHMP - ODO SK 0040030 Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu-Ti 100 300,00 7 502,05 2 000,00 2 000,00 657,96 32,90 0,00 90 797,95
MHMP - ODO SK 0041162 Malešická 1. a 2. etapa 109 907,00 29 631,58 30 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 80 275,42
MHMP - ODO SK 0041884 Rek. ul. Koněvovy 229 969,00 54 968,19 50 000,00 123 000,00 115 491,79 93,90 0,00 52 000,81
MHMP - ODO SK 0042064 Revitalizace Karlova námestí, etapa I. 130 000,00 49 425,77 72 867,00 75 000,00 73 018,70 97,36 0,00 5 574,23
MHMP - ODO SK 0042131 Praha bez barier 367 300,00 189 517,13 60 000,00 51 600,00 52 253,73 101,27 0,00 126 182,87 *
MHMP - ODO SK 0042167 Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evrop 4 760,00 7,87 1 000,00 1 000,00 66,55 6,66 0,00 3 752,14
MHMP - ODO SK 0042371 Spořilovský plácek - PHS 70 000,00 50 207,05 0,00 6 500,00 4 417,18 67,96 0,00 13 292,95
MHMP - ODO SK 0042500 Vršovická 105 512,00 39 957,62 2 000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 65 504,38
MHMP - ODO SK 0042502 Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) 358 083,30 326 950,72 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 29 132,58
MHMP - ODO SK 0042827 U seřadiště, Na louži, Pod soutratím 97 437,00 12 386,75 2 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 84 550,25
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MHMP - ODO SK 0042832 Lumiérů, rek. ul. 33 000,00 1 795,70 1 000,00 2 250,00 2 142,64 95,23 0,00 28 954,30
MHMP - ODO SK 0042835 Šárecká 30 000,00 1 625,88 2 000,00 800,00 280,12 35,02 0,00 27 574,12
MHMP - ODO SK 0043051 Březiněves - obchvat 100 000,00 3 098,27 1 000,00 1 215,00 76,23 6,27 0,00 95 686,74
MHMP - ODO SK 0043257 Udržitelná mobilita a energetické úspor 36 008,00 14 668,84 3 630,00 2 750,00 186,28 6,77 0,00 18 589,16
MHMP - ODO SK 0043342 Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova 154 925,00 53 602,22 56 000,00 56 000,00 54 739,69 97,75 0,00 45 322,78
MHMP - ODO SK 0043350 Most v Horoměřické ul., S071 61 472,00 8 471,13 47 082,00 52 000,00 36 505,08 70,20 0,00 1 000,87
MHMP - ODO SK 0043351 Jabloňová, Rek. ul. 80 000,00 34 799,64 34 000,00 33 950,00 33 736,74 99,37 0,00 11 250,36
MHMP - ODO SK 0043354 Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova 32 200,00 814,69 1 000,00 1 200,00 111,08 9,26 0,00 30 185,31
MHMP - ODO SK 0043774 U Trojského zámku 20 978,00 14 177,88 0,00 6 400,00 5 876,56 91,82 0,00 400,12
MHMP - ODO SK 0043926 Ďáblická, Rek. ul. 55 000,00 1 489,27 3 000,00 1 500,00 909,74 60,65 0,00 52 010,73
MHMP - ODO SK 0043927 Úpravy povrchů při SSZ 87 437,00 13 436,15 39 000,20 9 680,00 1 872,08 19,34 0,00 64 320,85
MHMP - ODO SK 0044147 Most Zlíchov  Y002 50 000,00 41 379,32 5 000,00 1 530,00 1 337,34 87,41 0,00 7 090,68
MHMP - ODO SK 0044149 Za Černým mostem Y 502 58 990,00 3 489,28 22 000,00 55 400,00 53 864,20 97,23 0,00 100,72
MHMP - ODO SK 0044152 Trojská 102 400,00 1 049,75 2 000,00 273,00 272,17 99,70 0,00 101 077,25
MHMP - ODO SK 0044153 Elsnicovo náměstí - revitalizace 20 000,00 2 801,42 6 670,00 200,00 36,30 18,15 0,00 16 998,58
MHMP - ODO SK 0044156 Revitalizace Jižního nám. Nového Hlou 68 000,00 2 190,12 40 000,00 37 000,00 26 192,87 70,79 0,00 28 809,88
MHMP - ODO SK 0044157 Zámecké schody 29 000,00 3 259,49 2 000,00 182,00 181,50 99,73 0,00 25 558,51
MHMP - ODO SK 0044160 Jižní spojka - akustika, Na Strži - 5. kvě 74 000,00 65 636,25 0,00 700,00 599,17 85,60 0,00 7 663,75
MHMP - ODO SK 0044162 Slánská, most X 039 220 000,00 114 311,23 30 000,00 47 270,00 30 523,96 64,57 0,00 58 418,78
MHMP - ODO SK 0044275 Havlínova - Rekonstrukce pěších cest 4 400,00 15,73 2 100,00 2 300,00 1 774,65 77,16 0,00 2 084,27
MHMP - ODO SK 0044276 Na Staré 75 000,00 49 419,77 0,00 773,00 749,94 97,02 0,00 24 807,23
MHMP - ODO SK 0044333 Drážní promenáda 200 000,00 4 792,39 6 800,00 620,00 1 227,91 198,05 0,00 194 587,61 *
MHMP - ODO SK 0044334 Modernizace dopravního značení 250 000,00 26 589,94 40 000,00 81 070,20 5 294,12 6,53 0,00 142 339,86
MHMP - ODO SK 0044411 Komořanská - oprava opěrné zdi 28 500,00 5 982,02 10 000,00 17 325,00 3 180,66 18,36 0,00 5 192,98
MHMP - ODO SK 0044451 Příprava - mostní objekty (stupeň V) 51 698,00 13 197,41 20 000,00 4 218,60 3 797,01 90,01 0,00 34 281,99
MHMP - ODO SK 0044600 Barrandovský most - celková rekonstru 866 000,00 50 552,36 60 000,00 120 061,80 43 100,23 35,90 0,00 695 385,84
MHMP - ODO SK 0044603 Kutnohorská, rek. ul. 244 000,00 17 616,44 10 000,00 185 500,10 99 518,20 53,65 0,00 40 883,46
MHMP - ODO SK 0044604 Malešická 3. etapa 54 000,00 53 079,87 0,00 190,00 189,85 99,92 0,00 730,13
MHMP - ODO SK 0044605 Most - Cyklo. přes ul. Poděbradská,  X5 31 550,00 877,25 3 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 30 672,75
MHMP - ODO SK 0044606 Most Legií, rekonstr., V020 498 000,00 0,00 5 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 497 500,00
MHMP - ODO SK 0044607 Most Zbraslav (demolice + nový/provizo 134 667,00 57 966,47 0,00 7 655,00 7 654,40 99,99 0,00 69 045,53
MHMP - ODO SK 0044608 Most přes Kunratický potok K007 42 500,00 0,00 2 500,00 325,00 324,28 99,78 0,00 42 175,00
MHMP - ODO SK 0044609 Most v ul. Božanovská,  X 503 - rek. 72 000,00 1 260,34 15 000,00 15 000,00 4 397,86 29,32 0,00 55 739,67
MHMP - ODO SK 0044610 Most v ul. Bystrá, X 525 - novostavba 68 500,00 105,80 2 000,00 150,00 0,00 0,00 0,00 68 244,20
MHMP - ODO SK 0044611 Most v ul. Cibulka, Y 010 - rek. 40 000,00 816,93 2 000,00 21,80 21,78 99,91 0,00 39 161,27
MHMP - ODO SK 0044612 Most v ul. K Austisu, X 029 - rekon.. 54 000,00 3 802,73 38 000,00 38 000,00 33 900,84 89,21 0,00 12 197,27
MHMP - ODO SK 0044613 Most v ul. Kolbenova, Y505.3 - rek. 43 000,00 994,09 2 000,00 1 029,00 1 028,50 99,95 0,00 40 976,91
MHMP - ODO SK 0044614 Most v ul. Průmyslové X 512.3 50 000,00 598,41 5 000,00 1 704,00 1 703,32 99,96 0,00 47 697,60
MHMP - ODO SK 0044615 Most v ul. Statenická. rek - P6 10 000,00 617,13 2 000,00 650,00 0,00 0,00 0,00 8 732,87
MHMP - ODO SK 0044617 Most v ul. V Podbabě, S003 - rek. 27 000,00 782,14 2 000,00 498,10 498,04 99,99 0,00 25 719,76
MHMP - ODO SK 0044618 Most v ul. V pevnosti, P504 - rek. 12 500,00 105,88 1 500,00 0,00 0,00 *** 0,00 12 394,13
MHMP - ODO SK 0044619 Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek. 12 400,00 0,00 5 000,00 751,50 751,41 99,99 0,00 11 648,50
MHMP - ODO SK 0044620 U sportovního hřiště K 004 3 300,00 109,14 3 000,00 140,00 16,94 12,10 0,00 3 050,86
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MHMP - ODO SK 0044621 Opatovská - Chilská, křižovatka k D1 26 000,00 266,68 11 000,00 13 889,00 2 819,20 20,30 0,00 11 844,32
MHMP - ODO SK 0044622 Platnéřská – rek. opěrné zdi a vozovky 35 000,00 1 888,79 0,00 100,00 68,79 68,79 0,00 33 011,21
MHMP - ODO SK 0044623 Prosecká (U Pekařky – Na rozhraní) 163 000,00 33 173,03 95 000,00 128 000,00 76 987,71 60,15 0,00 1 826,97
MHMP - ODO SK 0044627 Opatření pro SOKP 511 a I/12 56 400,00 29 681,03 11 700,00 5 525,00 4 128,54 74,72 0,00 21 193,97
MHMP - ODO SK 0044629 Rekonstrukce SSZ 300 000,00 45 472,95 25 000,00 62 403,40 52 270,09 83,76 0,00 192 123,65
MHMP - ODO SK 0044727 Jaselská 87 000,00 17 474,33 30 000,00 45 200,00 42 817,88 94,73 0,00 24 325,67
MHMP - ODO SK 0044735 Horoměřická, BUS - pruh 24 500,00 1 400,94 3 000,00 641,00 636,58 99,31 0,00 22 458,06
MHMP - ODO SK 0044736 Severojižní magistrála - zvýšení bezpeč 5 000,00 0,00 2 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00
MHMP - ODO SK 0044974 Na Kleovce 16 000,00 47,19 5 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 15 452,81
MHMP - ODO SK 0045116 Doprovodná opatření v Holešovičkách 56 500,00 0,00 2 000,00 3 500,00 1 928,26 55,09 0,00 53 000,00
MHMP - ODO SK 0045118 Jana Želivského - rek. ul. 100 000,00 19 784,10 2 000,00 500,00 484,00 96,80 0,00 79 715,90
MHMP - ODO SK 0045119 Lávka Dlabačov 10 000,00 451,28 1 000,00 300,00 188,76 62,92 0,00 9 248,72
MHMP - ODO SK 0045121 Negrelliho viadukt - revit. okolí 300 000,00 1 697,03 40 000,00 2 280,00 2 264,06 99,30 0,00 296 022,98
MHMP - ODO SK 0045122 Opatření k metru D 200 000,00 0,00 10 000,00 4 000,00 2 074,06 51,85 0,00 196 000,00
MHMP - ODO SK 0045123 Rampa vychovatelna 31 500,00 0,00 1 500,00 1 071,00 1 046,65 97,73 0,00 30 429,00
MHMP - ODO SK 0045125 Schodiště a chodníky Vyšehrad - Svato 5 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 5 000,00
MHMP - ODO SK 0045126 Vybavení parkovacích ploch 200 000,00 3 479,44 35 000,00 33 319,50 2 243,20 6,73 0,00 163 201,06
MHMP - ODO SK 0045127 Y 509 Bohdalec 25 000,00 0,00 2 000,00 130,00 107,69 82,84 0,00 24 870,00
MHMP - ODO SK 0045129 Úpravy okolí smyčky Bílá hora 15 000,00 0,00 1 000,00 296,00 295,24 99,74 0,00 14 704,00
MHMP - ODO SK 0045228 Karlická x Pod Klapicí 107 300,00 3 452,13 60 900,00 72 500,00 45 107,74 62,22 0,00 31 347,87
MHMP - ODO SK 0045229 Příprava projektů v rámci OPD 50 000,00 0,00 12 100,00 4 657,90 95,95 2,06 0,00 45 342,10
MHMP - ODO SK 0045372 Štěrboholská spojka -  rekonstrukce, et  166 000,00 13 628,86 60 000,00 111 787,20 63 187,19 56,52 0,00 40 583,94
MHMP - ODO SK 0045373 Vybíralka 25, rek. vnitrobloku, P14 386 900,00 387,81 10 000,00 768,40 768,35 99,99 0,00 385 743,80
MHMP - ODO SK 0045375 Chodovská, rek. komunikace, P4 73 000,00 37 051,31 35 000,00 29 200,00 26 191,14 89,70 0,00 6 748,69
MHMP - ODO SK 0045376 Rekonstrukce ZPS 62 800,00 8 762,99 10 000,00 5 370,50 4 867,26 90,63 0,00 48 666,51
MHMP - ODO SK 0045377 Žalanského, rek. komunikace, P17 36 800,00 741,87 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 35 958,13
MHMP - ODO SK 0045543 Bratří Čapků, revit. komunikace, P10 26 400,00 0,00 1 000,00 170,00 0,00 0,00 0,00 26 230,00
MHMP - ODO SK 0045544 Bulovka, rozš. komunikace, P8 7 600,00 0,00 2 500,00 5 500,00 4 041,44 73,48 0,00 2 100,00
MHMP - ODO SK 0045546 Generála Píky, rek. komunikace, P6 30 000,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 *** 0,00 30 000,00
MHMP - ODO SK 0045547 Hornokrčská, rek. komunikace, P4 38 600,00 0,00 2 000,00 570,00 563,07 98,78 0,00 38 030,00
MHMP - ODO SK 0045548 Jankovcova, rek. komunikace, P7 52 500,00 0,00 10 000,00 820,00 756,49 92,25 0,00 51 680,00
MHMP - ODO SK 0045549 Jinonická, rek. komunikace, P5 37 000,00 0,00 10 000,00 690,40 690,31 99,99 0,00 36 309,60
MHMP - ODO SK 0045550 K Barrandovu, chodník k OMV, P5 5 000,00 0,00 4 000,00 3 510,00 436,76 12,44 0,00 1 490,00
MHMP - ODO SK 0045551 Most v ul. K Šeberáku, K 008, P4 13 400,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 *** 0,00 13 400,00
MHMP - ODO SK 0045552 Most v ul. Jinočanská, S 032, P6 7 750,00 0,00 2 750,00 20,00 0,00 0,00 0,00 7 730,00
MHMP - ODO SK 0045553 Most v ul. K Horkám, X 515, P15 12 000,00 0,00 3 000,00 600,00 571,12 95,19 0,00 11 400,00
MHMP - ODO SK 0045554 Most v ul. Přílepská, S 033, P6 12 000,00 0,00 5 000,00 69,00 0,00 0,00 0,00 11 931,00
MHMP - ODO SK 0045555 Most v ul. Türkova, P 540, P11 15 000,00 0,00 2 000,00 1 000,00 674,09 67,41 0,00 14 000,00
MHMP - ODO SK 0045556 Most v ul. Seydlerova, X 048, rev. pěší z  12 000,00 0,00 1 000,00 500,00 430,76 86,15 0,00 11 500,00
MHMP - ODO SK 0045557 Podnikatelská, rek. komunikace, P21 24 200,00 0,00 1 000,00 372,00 371,11 99,76 0,00 23 828,00
MHMP - ODO SK 0045558 Starokolínská-Českobrodská, rozš. kom  103 500,00 0,00 4 000,00 1 800,00 520,30 28,91 0,00 101 700,00
MHMP - ODO SK 0045559 Strakonická, rozš. komunikace, P5 420 000,00 0,00 12 720,50 0,00 0,00 *** 0,00 420 000,00
MHMP - ODO SK 0045561 Vršovická - Moskevská, rek. odboč. pru  44 000,00 0,00 3 360,00 150,00 24,20 16,13 0,00 43 850,00



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021

MHMP - ODO SK 0045562 Za Poříčskou bránou, rek. komunikace, 24 200,00 0,00 24 200,00 600,00 266,20 44,37 0,00 23 600,00
MHMP - ODO SK 0045563 Dopravní značení a doprav. bezpeč. zař   115 104,00 0,00 54 603,80 40 286,20 16 837,53 41,79 0,00 74 817,80
MHMP - ODO SK 0045564 Provozní systémy ZPS 15 179,00 0,00 4 893,30 4 893,30 2 946,35 60,21 0,00 10 285,70
MHMP - ODO SK 0045565 Systémy elektronické kontroly ZPS 1 157,00 0,00 1 156,80 1 156,80 0,00 0,00 0,00 0,20
MHMP - ODO SK 0045566 Upgrade tunelové detekce TRAFICON 18 000,00 0,00 12 000,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 7 900,00
MHMP - ODO SK 0045745 Hrozenkovská, rek. komunikace, P17 23 000,00 0,00 5 000,00 18 700,00 17 999,50 96,25 0,00 4 300,00
MHMP - ODO SK 0045746 Plzeňská, rek. komunikace, P5 57 780,00 26 278,41 10 800,00 23 415,00 22 267,75 95,10 0,00 8 086,59
MHMP - ODO SK 0045748 Janovského, rek. komunikace, P7 101 097,90 0,00 0,00 10 050,90 0,00 0,00 0,00 91 047,00
MHMP - ODO SK 0045749 Ovenecká - Kostelní, rek. komunikace, 56 575,60 0,00 0,00 9 454,60 0,00 0,00 0,00 47 121,00
MHMP - ODO SK 0045750 Most u Depa Hostivař, Y532, P10 10 000,00 0,00 0,00 6 000,00 5 842,02 97,37 0,00 4 000,00
MHMP - ODO SK 0045751 Mosty v ul. V Jezírkách, demolice X585  32 000,00 0,00 0,00 13 570,00 13 499,95 99,48 0,00 18 430,00
MHMP - ODO SK 0045805 Šolínova 30 000,00 10 638,01 0,00 2 900,00 2 877,83 99,24 0,00 16 462,00
MHMP - ODO SK 0045863 Horoměřická, rek. komunikace, P6 30 033,00 0,00 0,00 7 533,50 2 935,91 38,97 0,00 22 499,50
MHMP - ODO SK 0045864 Horoměřická, rek. mostu S016, P6 6 000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00
MHMP - ODO SK 0045865 Hradešínská, rek. komunikace, P10 36 300,00 0,00 0,00 32 180,00 33 514,06 104,15 0,00 4 120,00 *
MHMP - ODO SK 0045866 Komořanská - sanace svahu, Praha – Z 11 933,00 0,00 0,00 6 915,00 12,10 0,17 0,00 5 018,00
MHMP - ODO SK 0045867 Most v ul. Národní, X651,P1 33 700,00 0,00 0,00 33 700,00 25 373,77 75,29 0,00 0,00
MHMP - ODO SK 0045868 Na Baště sv. Ludmily, rekon. opěrné zd  22 000,00 0,00 0,00 968,00 969,69 100,17 0,00 21 032,00 *
MHMP - ODO SK 0045869 Na baště sv.Tomáše, rekon. zdi, P1 30 000,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 29 950,00
MHMP - ODO SK 0045870 Národní, Spálená - chodníky, P1 37 000,00 0,00 0,00 4 000,00 3 340,44 83,51 0,00 33 000,00
MHMP - ODO SK 0045871 Podbělohorská, rek. komunikace, P5 10 500,00 0,00 0,00 2 200,00 2 111,07 95,96 0,00 8 300,00
MHMP - ODO SK 0045872 Průmyslová, rek. opěrné stěny, P15 101 000,00 0,00 0,00 95 560,20 42 345,54 44,31 0,00 5 439,80
MHMP - ODO SK 0045971 Machovcova, rek. komunikace, P4 52 500,00 0,00 0,00 12 242,00 4 622,49 37,76 0,00 40 258,00
MHMP - ODO SK 0045972 Most u Řeporyjského nám., D012, P5 12 000,00 0,00 0,00 2 290,00 2 289,95 100,00 0,00 9 710,00
MHMP - ODO SK 0045973 Most v ul. Mendíků, B021, P4 6 500,00 0,00 0,00 6 055,20 6 055,14 100,00 0,00 444,80
MHMP - ODO SK 0045974 Na Hutích, rek. komunikace, P6 22 500,00 0,00 0,00 12 500,00 8 931,62 71,45 0,00 10 000,00
MHMP - ODO SK 0045975 Na Florenci, rek. komunikace, P1 180 000,00 0,00 0,00 2 145,00 0,00 0,00 0,00 177 855,00
MHMP - ODO SK 0045976 Na Pláni,  rek. komunikace, P5 36 000,00 0,00 0,00 5 830,00 5 873,37 100,74 0,00 30 170,00 *
MHMP - ODO SK 0045977 Žalovská,  rek. komunikace, P8 23 000,00 0,00 0,00 13 641,00 13 487,90 98,88 0,00 9 359,00
MHMP - ODO SK 0045978 Mobilní systém lin. řízení a provoz. dop  79 994,00 0,00 0,00 6 343,00 134,94 2,13 0,00 73 651,00
MHMP - ODO SK 0046172 K Žižkovu, rek. komunikace, P9 80 785,40 0,00 0,00 1 501,20 0,00 0,00 0,00 79 284,20
MHMP - ODO SK 0046300 Štěpnice, rozšíření kom., P-Lysolaje 5 000,00 0,00 0,00 4 090,00 0,00 0,00 0,00 910,00
MHMP - ODO SK 2570604 Snížení energetické náročnosti Strahov   123 030,50 5 892,10 31 210,00 31 210,00 542,64 1,74 0,00 85 928,41
MHMP - ODO SK 2612050 Strakonická - rozšíření 320 000,00 0,00 0,00 320 000,00 256 433,08 80,14 0,00 0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0042487 OPD - TT Sídliště Barrandov - Holyně- S 593 277,00 0,00 280 000,00 280 000,00 167 493,00 59,82 0,00 0,00 0,00 313 277,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0042493 OPD- TT Divoká Šárka- Dědinská 859 134,00 0,00 25 000,00 25 600,00 25 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 833 534,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0042495 Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo n 180 000,00 0,00 46 940,00 46 940,00 46 940,00 100,00 0,00 0,00 0,00 133 060,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0042923 I. provoz. úsek trasy D metra 52 090 000,00 0,00 300 000,00 868 993,10 868 993,00 100,00 0,00 0,00 0,00 51 221 006,90
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0043920 Výstavba nové vozovny Hloubětín 1 637 000,00 0,00 85 000,00 98 700,00 98 700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 538 300,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0044579 Bezbarier. zpřístup. st. metra Jiřího z P 788 131,00 0,00 30 000,00 139 688,70 139 688,70 100,00 0,00 0,00 0,00 648 442,30
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0044583 RTT Bubenské nábř.-Komunardů (Vltav  115 150,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 55 150,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0044585 T. smyčka Depo Hostivař 160 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0044586 TT Muzeum 60 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00
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Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045378 Nájezd rampy na hraně nástupiště metr     4 914,00 0,00 2 739,00 2 739,00 2 739,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2 175,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045380 LD Podbaba -Troja - Bohnice 1 500 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 495 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045505 Elektrifikace infrastrukt , e- BUS linky č  197 905,00 0,00 5 500,00 18 820,00 18 820,00 100,00 0,00 0,00 0,00 179 085,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045518 RTT Ohrada - Palmovka 160 415,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 130 415,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045520 RTT Nábř.Edvarda Beneše (Čechův mo  54 357,00 0,00 3 500,00 54 357,00 54 357,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045521 RTT Palackého most - Lidická 58 960,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 58 860,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045522 TT Václavské náměstí (Jindřišská - Muz 349 110,00 0,00 11 000,00 10 700,00 10 700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 338 410,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045523 RTT Vladimírova - Vozovna Pankrác 145 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045524 TT vozovna Kobylisy-Zdiby (úsek v hl.  850 750,00 0,00 1 000,00 2 250,00 2 250,00 100,00 0,00 0,00 0,00 848 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045527 TT Bolzanova - Hlavní nádraží - Muzeum 600 000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 599 500,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045529 OPD - T. smyčka Zahradní Město 128 308,00 0,00 120 500,00 120 500,00 27 000,00 22,41 0,00 0,00 0,00 7 808,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045533 Rek.st.metra Invalidovna vč.bezbariér.z 523 515,00 0,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 514 015,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0045537 OPD - TT Modřany - Libuš 490 621,00 0,00 50 000,00 50 000,00 16 588,00 33,18 0,00 0,00 0,00 440 621,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0046322 Spálená - zlepšení cyklistické infrastruk 702,00 0,00 0,00 702,00 702,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 2480623 Modernizace vzduchotechnických zaříz   46 014,00 0,00 0,00 23 008,50 23 008,44 100,00 0,00 0,00 0,00 23 005,50
Dopravní podnik hl.m.Prahy 2480624 Modernizace vzduchotechnických zaříz   44 233,00 0,00 0,00 22 100,00 20 208,54 91,44 0,00 0,00 0,00 22 133,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 2480626 Modernizace vzduchotechnických zaříz   63 024,60 0,00 0,00 31 512,20 31 512,25 100,00 0,00 0,00 0,00 31 512,40
ROPID 0044940 SW systém pro přepravu ZTP 2 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 245,76 0,00 0,24
ROPID 0045038 Nová vizuální identita PID 2 178,00 1 161,60 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 508,20 0,00 508,20
ROPID 0045826 Graficko-designérská soutěž JIS - výstu 5 400,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROPID 0045903 Úpr. nebyt. prostor v terminálech Zličín  1 050,00 0,00 0,00 1 050,00 600,00 57,14 594,47 0,00 0,00 0,00
ROPID 0045904 Informačně-navigační plochy v rámci p  1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 285,00 0,00 0,00 0,00
ROPID 0045905 Revitalizace informačního kiosku žel. s  90,00 0,00 0,00 90,00 90,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROPID 0045906 El. dobíjecí st. pro osobní vozy - zast. L 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 199,88 0,00 0,00 0,00
ROPID 0045926 Analytická studie datové základny JIS 1 600,00 0,00 0,00 1 600,00 1 600,00 100,00 553,25 0,00 0,00 0,00
ROPID 0045927 Rekonstrukce společných prostor ROP 4 534,00 0,00 0,00 850,00 850,00 100,00 848,12 0,00 0,00 3 684,00
ROPID 0046108 Revitalizace autobusového terminálu Č  7 788,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6 788,00
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. celkem 193 583 987,42 58 432 312,12 4 644 592,50 6 626 912,00 4 668 259,11 70,44 2 480,71 2 753,96 0,00 128 522 009,55

Celkem akce MČ 0,00 167 359,30 167 359,24 100,00

Celkem 193 583 987,42 58 432 312,12 4 644 592,50 6 794 271,30 4 835 618,35 71,17 2 480,71 2 753,96 0,00 128 522 009,55

*  Přečerpání upraveného rozpočtu - dle vyjádření odboru se jedná o chybu, způsobenou řetězením chybných kroků, kdy byla bezodkladně přijata opatření proti jejich budoucímu opakování.
* * akce 42699 byla přesunuta z kapitoly 02 do kapitoly 03 na základě usnesení RHMP č. 1229 ze dne 24.5.2021



KAPITOLA 03 – DOPRAVA 
 
 
MHMP – HOM 
 
0042899 – Výkupy pozemků pro trasu D metra 
Finanční prostředky na uvedenou akci, které byly do rozpočtu přiděleny usnesením RHMP 
1520 ze dne 14.6.2021, byly vynaloženy na výkupy pozemků v k. ú. Nusle a Krč. 
 
 
MHMP – INV 
 
0000053 - Vysočanská radiála 
Stavba byla ukončena a zkolaudována v roce 2012. Pro dokončení majetkoprávního 
vypořádání, jako podmínky ŘSD Praha k převzetí části Vysočanské radiály do správy, je nutno 
dokončit výkup pozemků. 
V roce 2021 proběhla příprava a realizace výkupů pozemků (církevní restituce).  
 
0000065 - Strahovský tunel 2.st. 
Stavba je součástí Městského okruhu a je členěna na dvě samostatné části. Část A představovala 
výstavbu mimoúrovňové křižovatky Malovanka, která byla stavebně ukončena a zprovozněna 
v roce 2011. Část B představuje hloubený dvoutubusový tunel v úseku Malovanka – 
Myslbekova.  
Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla 
zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu 
aktivace DHM.  
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 zahrnovalo inženýrskou činnost, výkup části 
pozemku, uvolnění smluvních pozastávek a drobné platby jako úhrady za věcná břemena 
přeložek plynu a znalecké posudky. 
 
0000079 - MO Špejchar - Pelc/Tyrolka 
Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o ražený dvoutubusový tunel v úseku Špejchar 
– Pelc/Tyrolka. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. 
Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby 
zahájil přípravu aktivace DHM. 
Městský soud v Praze rozsudkem č. j. 11A 188/2019 ze dne 21. 1. 2021 kolaudační souhlas 
zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Své rozhodnutí soud odůvodnil skutečností, že stavebník 
nedokončil stavbu v rozsahu protihlukových opatření dle bodu č. 21 stavebního povolení. 
Usnesením speciálního stavebního úřadu č. j. MHMP 423592/2021 ze dne 31. 3. 2021 je 
kolaudační řízení přerušeno. 
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za r. 2021 zahrnovalo úhradu stavebních prací, 
související s realizací III. etapy protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí, 
inženýrskou činnost související s realizací III. etapy protihlukových opatření v ul. V 
Holešovičkách a okolí, uvolňování smluvních pozastávek a inženýrskou činnost, související s 
majetkovou aktivací stavby. 
 
0000080 - MO Prašný Most – Špejchar 
Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o hloubený dvoutubusový tunel v úseku Prašný 
most – Špejchar. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015.  



Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby 
zahájil přípravu aktivace DHM.  
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za r. 2021 zahrnovalo uvolňování smluvních pozastávek 
a inženýrskou činnost související s majetkovou aktivací stavby. 
 
0000081 - MO Pelc/Tyrolka – Balabenka 
Jedná se o jednu ze staveb východní části Městského okruhu (Soubor staveb MO), v úseku 
od Pelc/Tyrolky po Balabenku, o délce cca 3,2 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací 
hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb.  
Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na 
této dokumentaci s lhůtou pro její dokončení v délce 36 měsíců. Dle Usnesení RHMP č. 2309 
ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo 
k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % z celkového rozsahu Souboru staveb 
MO. Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů 
pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví 
státu na hl. m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska 
EIA do 11. října 2022.  Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00, jejíž pořízení 
bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO, dle 
dokumentace EIA.  
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za r. 2021 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, provádění předběžného geotechnického 
průzkumu a právní poradenství k variaci č. 3. 
 
0000094 - MO Balabenka-Štěrboholská radiála 
Jedná se o jednu ze staveb východní části Městského okruhu (Soubor staveb MO) v úseku od 
Balabenky po Štěrboholskou radiálu o délce cca 5,6 km. Stavba je součástí sítě hlavních 
komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných 
staveb. 
Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na 
této dokumentaci s lhůtou pro její dokončení v délce 36 měsíců. Dle Usnesení RHMP č. 2309 
ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo 
k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % z celkového rozsahu Souboru staveb 
MO. Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů 
pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví 
státu na hl. m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska 
EIA do 11. října 2022. Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00, jejíž pořízení 
bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace 
EIA.  
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za r. 2021 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, provádění předběžného geotechnického 
průzkumu, vyhotovení geometrických plánů vrtů předběžného geotechnického průzkumu a 
právní poradenství k variaci č. 3. 
 
0000211 - Lipnická-Ocelkova 
Jedná se o část komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany, která je zároveň 
obchvatovou komunikací nově budované obytné zástavby lokality Kyje – Hutě. Stavba je ve 
schváleném Územním plánu i navrhovaném Metropolitním plánu zařazena jako stavba veřejně 
prospěšná. Stavba má zpracovaný první stupeň projektové dokumentace a v roce 2020 bylo 
projednáváno prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Zároveň byla podána žádost o SP.   



V roce 2021 byly čerpány prostředky spojené s realizací předstihových prací – přeložek 
plynovodu. Část prostředků předpokládaných na realizaci drážního mostu se nepodařilo 
vyčerpat vzhledem ke schválení příslušné smlouvy až na prosincovém zasedání ZHMP. 
 
0004328 - Rajská zahrada – přemostění 
Účelem stavby je vybudovat pěší propojení mezi zastávkou metra Rajská zahrada a plánovanou 
železniční zastávkou Správy železniční dopravní cesty. Toto propojení spočívá v přemostění 
komunikace Chlumecká a železniční trati prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší vč. 
dvou výtahů. Jedná se o bezbariérový přístup ze stanice metra k železniční zastávce přes ulici 
Chlumeckou. Byla zpracována dokumentace pro změnu územní rozhodnutí, proběhlo 
zapracování připomínek z projednání s dotčenými orgány. Proběhlo výběrové řízení na 
zpracovatele projektové dokumentace, ze kterého vyšel vítězně účastník Sdružení Pontex / Link 
projekt – Rajská zahrada. Byla podepsána smlouva a projektové práce byly zahájeny. 
Vzhledem k novým požadavkům na architektonické byl zpracován dodatek č. 1 ke smlouvě (v 
kolečku), kterým se rozšiřuje předmět plnění o návrh arch. řešení ve variantách a úpravu DSP 
podle zvolené varianty. 
V roce 2021 byly čerpány prostředky spojené se zpracováním dokumentace pro stavební 
povolení, vzhledem k požadovaným úpravám designu lávky se nepodařilo oproti předpokladům 
dokončit dokumentaci pro výběr zhotovitele. 
 
0007552 - Budovatelská – Mladoboleslavská 
Jedná se o pokračování komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany. Komunikace je 
zároveň obchvatovou komunikací západního sektoru Satalic pro vyloučení průjezdné dopravy 
z Vysočanské radiály touto obcí. Ze závěru procesu posuzování vlivu stavby na životní 
prostředí – zjišťovacího řízení, vyplynul požadavek na provedení podrobného hydro-
geologického průzkumu, včetně aktualizace všech průzkumů a studií – hlukové zátěže, 
rozptylové studie a dendrologicko-biologického průzkumu, vše ve stupni EIA.  
V roce 2021 proběhlo zpracování výše uvedených průzkumů a studií, oproti předpokladům se 
nepodařilo získat stanovisko EIA a zahájit zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. 
 
0008313 - Libeňská spojka 
Libeňská spojka bude zajišťovat přenos dopravy mezi mimoúrovňovou křižovatkou 
Vychovatelna (V Holešovičkách) a Městským okruhem (Balabenka)  o délce cca 1,3 km. 
Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena 
v seznamu veřejně prospěšných staveb. Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby 
probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na této dokumentaci s lhůtou pro její dokončení 
v délce 36 měsíců. Dle Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové 
koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 
% z celkového rozsahu Souboru staveb MO. Současně s investorsko-projektovou přípravou 
probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném 
převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 
prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA do 11. října 2022. Dále probíhá proces změny 
územního plánu č. Z 3125/00 jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 
14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA.  
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, provádění předběžného geotechnického 
průzkumu a právní poradenství k variaci č. 3 a 4. 
 
 
 



0008559 - Komunik. propojení Evropská-Svatovítská 
Jedná se o novou 2 pruhovou komunikaci pro vozidla, vedenou přibližně od křižovatky 
Evropská – Gymnazijní, dále v souběhu s tratí ČD a ústící do ulice Svatovítská. V uvedeném 
období probíhalo přepracování technického řešení ze 4 pruhů na 2 pruhy v úrovni studie a 
v režii MČ Praha 6. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace a inženýrské činnosti.  
V roce 2021 probíhala příprava výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace a 
inženýrské činnosti. 
 
0008560 - Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem 
Předmětem veřejně prospěšné stavby je komunikační propojení s Pražským okruhem v 
jihozápadní části MČ Praha 12 – Modřany. Stavba je součástí základní dopravní infrastruktury 
hl. m. Prahy a zahrnuje novou čtyřproudovou komunikaci v délce 2,064 km, přeložku železniční 
tratě, mimoúrovňovou křižovatku s Pražským okruhem a novou cyklostezku. Stavba se člení 
na etapu 0001 - Hlavní trasa, MÚK a etapu 0002 - Infrastruktura Komořany Jih. Na etapu 0001 
- Hlavní trasa, MÚK je vydané územní rozhodnutí proti kterému probíhá odvolací řízení. V 
roce 2021 pokračují činnosti na zajištění výkupu pozemků a jsou zajišťovány podklady pro 
prodloužení stanoviska EIA a rozhodnutí o výsledku odvolání k ÚR. 
Až v 2. pololetí roku 2021 bylo získáno pravomocné územní rozhodnutí. 
 
0009515 - MO Myslbekova-Prašný Most 
Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o hloubený dvoutubusový tunel v úseku Prašný 
most – Špejchar. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. 
Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby 
zahájil přípravu aktivace DHM.  
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za r. 2021 zahrnovalo uvolňování smluvních pozastávek 
a inženýrskou činnost související s majetkovou aktivaci stavby. 
 
0009524 - Strahovský tunel 3.st. 
Jedná se o stavbu odvodňovací štoly Strahovského tunelu v délce 750 m, včetně štoly 
přístupové, štol jímacích a čerpací stanice. V roce 2016 byla stavba dokončena a zároveň 
proběhlo vyhodnocení zkušebního provozu. V roce 2017 byl vydán kolaudační souhlas. 
V roce   2021 nebyly čerpány finanční prostředky. 
 
0009567 - Radlická radiála - JZM Smíchov 
Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteřní komunikací, spojující již provozovaný úsek 
Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již 
realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena 
směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují 
dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 
2200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající 
dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. 
Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek. Součástí stavby je průzkumná 
štola ve stopě budoucího Radlického tunelu. V současné době probíhá územní řízení. 
V roce 2021 čerpání rozpočtu zahrnovalo údržbu průzkumné štoly,  
geotechnický a hydrogeologický monitoring, výkup pozemků, zajištění prodloužení stanoviska 
EIA, platbu za koncept technické studie a analýzu dopravních scénářů a zajištění znaleckých 
posudků pro majetkoprávní vyrovnání stavby. 
 
 



0040032 - Komunikace Toužimská 
Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicí Mladoboleslavská (MČ Praha – Kbely) 
a ulicí Veselská (MČ Praha – Letňany). Stavba je členěna na etapy 0001 – Kbelská (dokončena 
v r. 2013) a 0002 – Letňanská. Zahájení realizace etapy 0002 – Letňanská je podmíněno 
schválením nové trasy mimo nově zřízený lesopark Letňany. Tato skutečnost vyvolala potřebu 
změny územního plánu.  
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky; stavba má pozastavenou přípravu do 
doby schválení územního plánu. 
 
0040759 - Multifunkční oper. stř. Malovanka 
Stavba je umístěna nad výjezdem ze Strahovského tunelu. V objektu A budou umístěny 
dispečinky řízení provozu tunelů, řízení MHD, krizového řízení, dopravní řídící ústředna a další 
související vybavení. K budově přiléhá dvoupodlažní objekt parkovacích garáží, na jehož střeše 
vznikne vegetační souvrství s parkovou úpravou a fontánou. Byla provedena konzervace stavby 
a zpracována zadávací dokumentace na dokončení etapy 0001 Budova MOS. Na etapu 0002 
Dopravně řídící ústředna se projednala změna koncepce (podniková sběrnice TSK). Po 
schválení tohoto záměru bude zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.  
V roce 2021 probíhalo zadávací řízení na výběr zhotovitele dokončení etapy 0001 Stavební 
objekt a  JŘBU na uzavření smlouvy na dopracování dokumentace pro výběr zhotovitele pro 
etapu 0002 Dopravní řídící ústředna. Vzhledem k rozsáhlým dotazům dodavatelů v rámci 
veřejné zakázky, nebylo možno v roce 2021 ukončit tuto veřejnou zakázku a zahájit stavbu. 
 
0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou 
Stavba je rozdělena na etapu 0001 – ZOO Sever a na etapu 0002 – Podhoří. Etapa 0001 - ZOO 
Sever byla stavebně dokončena v r. 2017. Etapa 0002 - Podhoří řeší rekonstrukci komunikace 
Pod Hrachovkou od technického vjezdu ZOO až po obratiště BUS MHD v Podhoří. Součástí 
je rovněž výstavba chodníku, parkovacích stání, obratiště BUS MHD a likvidace dešťových 
vod. Rozhodnutí o povolení stavby bylo stavebním úřadem vydáno. Záměr na realizaci VŘ byl 
schválen Radou HMP usnesením č. 595 ze dne 8.4 2019. Proběhlo výběrové řízení, byl vybrán 
dodavatel HES stavební s.r.o. (IČO: 28143213) s nabídkovou cenou 28 486 200,19 Kč bez 
DPH. Rozhodnutí o výběru dodavatele Rada HMP schválila Usnesením č. 1312 ze dne 22. 6. 
2020. 
Realizace stavby byla v roce 2021 ukončena, v roce 2022 budou ještě probíhat činnosti spojené 
s vypořádáním schválených víceprací a vyvedením majetku.  
 
0042125 - Hornopočernická spojka 
Stále rostoucí územní rozvoj východního sektoru Prahy – MČ Praha 20, Horní Počernice a 
přilehlých obcí Středočeského kraje (např. Zeleneč, Šestajovice), nekoordinované návaznosti 
vzájemných vazeb tohoto procesu v dané oblasti má za následek vznik mnoha negativních jevů, 
které se budou neustále zvětšovat. Jedním z negativních jevů je nepříznivý dopad na dopravu, 
zejména přetížení silnice II/611 při přechodu ulice Náchodské v Horních Počernicích. Aby bylo 
možno korigovat nepříznivý vliv dopravy na nadřazené komunikace, je nutno vybudovat na 
dálnici D11 novou MÚK Beranka, včetně nových přiváděcích komunikačních spojek k MÚK, 
tj. spojnici Horní Počernice - Klánovice (Klánovická spojka), východní obchvat Horních 
Počernic (stavba č. 42125 Hornopočernická spojka – napojení MÚK Beranka  na silnici II/611) 
a komunikační spojku z ulice ve Žlíbku.  
V roce 2021 probíhalo rozsáhlé projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí a následně 
její úpravy dle požadavků dotčených orgánů a organizací.  
 
 



0042126 - Průmyslový polookruh 
Stavba řeší zkapacitnění Průmyslového polookruhu tj. zkapacitnění ulice Kbelská, Průmyslová 
a navazující části Jižní spojky k připravované mimoúrovňové křižovatce s Městským okruhem. 
V roce 2016 byla stavba delimitována z TSK do gesce OSI MHMP (nyní INV MHMP).  
Od 1. 1. 2019 je stavba přejmenována z původního názvu Kbelská na Průmyslový polookruh. 
Dále jsou jako separátní akce připravovány podchody pro pěší vedle stávajícího podjezdu 
Kbelské ulice pod železniční tratí. 
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 zahrnovalo práce na Urbanisticko-dopravní 
studii Průmyslového polookruhu. 
 
0042177 - Zelená Malovanka 
Stavba doplňuje stávající mimoúrovňovou křižovatku Malovanka a snižuje její dopady na 
životní prostředí.  Je rozdělena na 3 etapy: 
Etapa 0001 (Zelené stěny) – jedná se o konstrukci stěn pro popínavou zeleň včetně dalších 
vyvolaných investic a výsadby zeleně ve vnitřním prostoru mimoúrovňové křižovatky 
Malovanka na Městském okruhu. Účelem stavby je snížení emisní a hlukové zátěže lokality. 
Tato etapa má právoplatné stavební povolení. Výběrové řízení na zhotovitele bylo v roce 2015 
zrušeno a nové zatím nebylo zahájeno.  
Etapa 0002 (Pěší propojení) – jedná se o řešení pěších vazeb v okolí MUK Malovanka, a to 
v členění na několik dílčích úprav stávajících komunikací a ploch. Tato etapa má právoplatné 
stavební povolení, byl vybrán zhotovitel stavby a probíhá realizace stavby.  
Etapa 0003 (Zakrytí portálu ST) - řeší odhlučnění portálu Strahovského tunelu, eventuálně 
odhlučnění dalších portálů MUK Malovanka. Aktuálně je tato etapa pozastavena. 
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 zahrnovalo vypracování mostního listu a 1. 
hlavní prohlídky nové lávky postavené v rámci stavby etapy 0002, vypracování nového 
mostního listu, hlavní prohlídky a posouzení zatížitelnosti původní lávky, na které nová lávka 
stojí a úpravy dopravního značení dle požadavku MČ Praha 6. 
 
0042360 - Protipovod. opatření MO Blanka – Troja 
Byly dokončeny stavební práce na zpevnění stávající hráze, výstavbě nové hráze a na stavbě 
přístupové komunikace k loděnici. Řeší se vydání dodatečného stavebního povolení pro některé 
objekty z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů k zastavěným pozemkům. Po vydání 
dodatečného stavebního povolení ostatních objektů odborem životního prostředí MHMP bude 
následně požádáno o kolaudaci a provedena aktivace.  
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za r. 2021 zahrnovalo uvolňování smluvních pozastávek, 
platby za pronájmy pozemků v trvalém záboru stavby a uhrazení nákladů služebnosti. 
 
0042479 - Obchvatová komunikace Písnice 
Jedná se o kapacitní komunikaci, odvádějící tranzitní dopravu z Libušské ulice na obchvat 
Písnice. Komunikace bude navazovat na již vybudovaný sjezd na Pražském okruhu. V roce 
2020 bylo definitivně zamítnuto odvolání proti ÚR, zahájeno a dokončeno zadávací řízení na 
zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace. 
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.  
 
0042481 - Propojovací komunikace Lochkov – Slivenec 
Jedná se o stavbu stávající staveništní komunikace ŘSD ČR, která byla vybudována v rámci 
výstavby Pražského okruhu, mezi Lochkovem a Slivencem v Praze 5. Tato komunikace byla  
získána do vlastnictví hl. m. Prahy a bude po provedení nezbytných stavebních a udržovacích 
prací začleněna do běžné silniční sítě jako veřejná místní komunikace.  



V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky na projektovou činnost za zpracování 
dokumentace pro zadání stavby. 
 
0042674 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy 
Střední úsek trasy původní Hostivařské spojky, který odvádí automobilovou dopravu mimo 
centrální část Dolních Měcholup. Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny 
stupně projektové dokumentace PRAGOPROJEKT a.s. Dodatkem č. 1 ke smlouvě byl rozšířen 
předmět plnění o provedení geotechnického průzkumu a zpracování technických studií na 
řešení vedení cyklistické dopravy.  
V roce 2021 intenzivně probíhaly projekční práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí, 
nicméně vzhledem k velkému rozsahu úprav, na základě požadavků městských částí, úprav 
cykloopatření a požadavků na přeřešení některých částí komunikace nabylo možné dosáhnout 
v roce 2021 naplnění podmínek smlouvy pro úhradu finančních prostředků projektantovi, proto 
nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0042699 - Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze 
Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru ulice Klapkova v úseku od ulice 
Březiněveská až po Horňáteckou. Lze zahájit realizaci akce. 
V první polovině roku 2021 akce převedena z kapitoly 02 do kapitoly 03. Finanční prostředky 
byly čerpány na inženýrskou činnost. 
 
0042808 - Rekonstrukce Vinohradské ulice 
Jedná se o celkovou rekonstrukci Vinohradské ulice v úseku ulic Legerova – Jana Želivského, 
včetně koordinace s investiční akcí Dopravního podniku na rekonstrukci tramvajové tratě 
(RTT) v celém tomto úseku. 
V roce 2021 nadále probíhalo komplikované projednávání projektové dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí a vzhledem k tomu, že nebyly naplněny podmínky smlouvy pro finanční 
plnění, nebyly v roce 2021 čerpány finanční prostředky. 
 
0042820 - Hostivařská spojka 
Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského okruhu s Pražským 
okruhem, tj. od MÚK u lanového mostu až k MÚK s 511kou. Vzhledem k tomu, že podstatné 
úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (Propojovací komunikace 
Kutnohorská - SOKP a Obchvat Dolních Měcholup), je pod názvem Hostivařská spojka veden 
zbývající úsek tohoto propojení Propojovací komunikace Kutnohorská - Průmyslová. 
Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně projektové dokumentace 
PRAGOPROJEKT a. s. Projektové práce na I. fázi projektové přípravy (DUR) probíhají. 
Dodatkem č. 1 ke smlouvě byl rozšířen předmět plnění o provedení geotechnického průzkumu 
a zpracování technických studií na řešení vedení cyklistické dopravy.  
V roce 2021 intenzivně probíhaly projekční práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí, 
nicméně vzhledem k velkému rozsahu úprav, na základě požadavků městských částí, úprav 
cykloopatření a požadavků na přeřešení některých částí komunikace nabylo možné dosáhnout 
v roce 2021 naplnění podmínek smlouvy pro úhradu finančních prostředků projektantovi, a 
proto nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0042821 - Dvorecký most 
Jedná se o tramvajový most přes Vltavu, spojující na pravém břehu Vltavy Podolské nábřeží 
v Praze 4 - Podolí  a na levém břehu Vltavy ulici Strakonickou v Praze 5 - Smíchově. Most 
kromě tramvajové dopravy umožní pojezd autobusů a vozidel IZS, dále zajistí pěší a cyklistické 
propojení obou břehů Vltavy. Na stavbu proběhla architektonicko-konstrukční soutěž o návrh.  



V roce 2021 byly provedeny průřezové činnosti a zpracovaná studie „Objektu Kondor Šándor“, 
dokončeno zpracování dokumentace pro společné povolení, zpracována dokumentace pro 
výběr zhotovitele a zahájena inženýrská činnost pro získání společného povolení. Byla zahájena 
VZ na výběr dodavatele stavebních prací. Vzhledem ke komplikovanému a zdlouhavému 
získávání stanovisek DOSS nemohla být v souladu se smlouvou plně proplacena předpokládaná 
částka za zpracování projektové dokumentace a investiční činnost a prostředky roku 2021 
nebyly čerpány v plné výši. 
 
0042822 - Lávka Holešovice-Karlín 
Jedná se o most pro pěší a pro cyklisty přes Vltavu. Most bude veden přes východní cíp ostrova 
Štvanice, který jej zároveň rozděluje na dva úseky. Na pravém břehu Vltavy bude lávka 
propojena navazující pěší komunikací až do prostoru Rohanského nábřeží a ulice Pobřežní 
v Praze 8. Na levém břehu Vltavy bude lávka napojena na Bubenské nábřeží, v místě Pražské 
tržnice v Praze 7. Proběhla architektonická soutěž o návrh.  
V roce 2021 byla zpracovaná dokumentace pro výběr zhotovitele a provedeny související 
průřezové činnosti. Dále byl zpracován expertní posudek dokumentace pro výběr zhotovitele, 
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a technický dozor investora. Vzhledem ke 
komplikovanému projednání dopravně inženýrských opatření, bylo zahájení vlastní stavby 
posunuto až do roku 2022. 
 
0042823 - Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP 
Stavba představuje poslední úsek trasy původní Hostivařské spojky směrem k Pražskému 
okruhu (MÚK 511). Jedná se o komunikaci, která vede chráněným územím s močálem a 
bažinami. Je zpracována podkladová studie pro územní plán, která řeší problémový úsek 
inundačním mostem. Výběrovým řízením byl vybrán zpracovatel na všechny stupně projektové 
dokumentace PONTEX spol. s r.o. Projektové práce na I. fázi projektové přípravy (DUR) 
probíhají.  
V roce 2021 proběhly průřezové činnosti spojené s projektovou přípravou stavby. Projektové 
práce probíhají. Dodatkem č. 1 ke smlouvě byl rozšířen předmět plnění o provedení 
geotechnického průzkumu a zpracování technických studií na řešení vedení cyklistické 
dopravy. 
 
0042932 - P+R Černý Most III. 
Jedná se o stavbu objektového parkoviště typu P+R na ploše stávajícího plošného P+R, při ulici 
Chlumecká, Praha 20, k. ú. Horní Počernice, která zvýší současnou kapacitu z 300 stání na 
celkem 880 stání, tj. nárůst o 580 parkovacích stání.  
V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky na úhradu stavebních prací pro realizaci stavby 
objektu parkovacího domu, která byla v roce 2021 dokončena, zkolaudována a předána TSK 
do užívání. Realizace stavby probíhala v souladu se schváleným harmonogramem, který je 
závaznou přílohou smlouvy o dílo. Dále byly čerpány finanční prostředky na autorský dozor 
projektanta, technický dozor investora a činnost koordinátora BOZP. 
 
0042933 - P+R Zličín III. 
Jedná se o stavbu objektového P+R o kapacitě 700-800 parkovacích stání u stanice metra Zličín 
při ulici Řevnická, přibližně mezi ulicemi Ringhofferova a K Metru, pod současným 
autobusovým nádražím u stanice metra B-Zličín. 
Na tuto lokalitu byla v listopadu 2016 zpracována realizační studie. V současné době probíhá 
výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost na preferovanou variantu č. 1 
objektového P+R s kapacitou 740 parkovacích stání – dopracování studie, DUR, DSP, DVZ, 
AD a inženýrskou činnost na vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení.  



Práce na tomto projektu jsou zatím pozastaveny do doby komplexního urbanistického řešení 
území. Z tohoto důvodu nebyly čerpány přidělené prostředky rozpočtu 2021. 
 
0042935 - P+R Opatov 
Jedná se o stavbu objektového parkoviště typu P+R v blízkosti stanice metra Opatov, při ulici 
Chilská, Praha 11, k. ú. Chodov, o kapacitě 500 parkovacích stání etapa 0001 – Severní sekce.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány pouze částečně, vzhledem k pozdějšímu 
majetkoprávnímu vypořádání pozemků stavby v kompetenci HOM MHMP, nebylo možné 
získat včas stavební povolení a zpracovat dokumentaci pro výběr zhotovitele.  
 
0043491 - Zkapacitnění úrovňové křižovatky Vypich 
Mimoúrovňová křižovatka Vypich je jednou z křižovatek budoucí Břevnovské radiály. Její 
realizace je navrhována pro vyřešení problémového, velmi dopravně zatíženého křížení ulic 
Bělohorská a Kukulova, před realizací samotné Břevnovské radiály. 
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Stavba má pozastavenou přípravu, 
neboť dosud nebylo definitivně rozhodnuto o podobě úrovňového řešení a koordinaci 
s připravovanou studií TT Motol - Vypich. 
 
0043496 - P+R Depo Hostivař 
Jedná se o stavbu vícepodlažního objektu P+R pro záchytné parkování osobních vozidel o 
kapacitě minimálně 600 míst, umístěnou při ulici Černokostelecká a Sazečská v Praze 10. 
V současné době je stavba ve fázi projektování dokumentace pro územní rozhodnutí.  
V roce 2021 byla čerpána částka za zpracování dokumentace pro stavební povolení. Vzhledem 
ke komplikovanému projednání dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní 
správy a řešení výkupu pozemků, nebylo možno oproti předpokladu dokončit proces získání 
stavebního povolení a zpracovat dokumentaci ro výběr zhotovitele. 
 
0043498 - Parkovací dům Dědina 
Jedná se o stavbu parkovacího domu pro osobní vozidla rezidentů o kapacitě minimálně 250 
nových parkovacích stání, na sídlišti Dědina, v ulici Vlastina, Praha 6. Nyní byla podána žádost 
o vydání stavebního povolení.  
V roce 2021 byla čerpána částka za projednání dokumentace pro stavební povolení s DOSS. 
 
0043776 - P+R DEPO Zličín 
Jedná se o stavbu objektového P+R o kapacitě min. 600 parkovacích stání, s možností rozšíření 
na 1 200 parkovacích stání, v blízkosti depa Zličín při ulici Na Radosti. 
V současné době probíhá výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost na 
preferovanou variantu č. 1 objektového P+R s kapacitou 500 parkovacích stání – dopracování 
studie, DUR, DSP, DVZ, AD a inženýrskou činnost na vydání územního rozhodnutí a vydání 
stavebního povolení.  
V průběhu roku 2021 byla projednávána dokumentace pro územní rozhodnutí s DOSS, oproti 
předpokladu se nepodařilo realizovat výkup potřebných pozemků a z tohoto důvodu nebyly 
prostředku rozpočtu roku 2021 čerpány v plné výši.  
 
0043784 - Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12 
Jedná se o soubor opatření převážně krajinářského charakteru, podél částí nově připravovaných 
komunikací 511 a I/12. V první fázi zahájeny výkupy pozemků potřebných pro tato opatření a 
pro ucelené části budou zpracovávány projektové dokumentace kompenzačních opatření dle 
podkladů IPR hl. města Prahy a konzultace s příslušnými městskými částmi.  



Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za r. 2021 zahrnovalo platby za vyhotovení znaleckých 
posudků na stanovení ceny vykupovaných pozemků. 
 
0043923 - Radlická radiála - doprovodné projekty 
Stavba byla vyvolána projednáváním dokumentace pro vydání územního rozhodnutí Radlické 
radiály, během kterého dotčené městské části Praha 5 a Praha 13 požadují revitalizaci veřejných 
prostorů v bezprostředním okolí stavby Radlické radiály, a to jak před zahájením realizace 
Radlické radiály, tak i po jejím dokončení. 
Na základě výše uvedených požadavků bylo vytipováno 20 lokalit, které budou řešeny jako 
samostatné etapy v rámci stavby Radlická radiála – doprovodné projekty. Předmětem těchto 
etap bude především rekonstrukce veřejných komunikací a parterů v kat. území Butovice, 
Jinonice a Radlice. 
V roce 2021 byla financována technická studie a koncept DSJ pro P+R Nové Butovice II. a 
projektová příprava etapy Nová větev na MÚK Bucharova. 
 
0044115 - Obnova Trojské lávky 
Obnovená Trojská lávka zajistí pěší a cyklistické propojení Císařského ostrova a MČ Praha-
Troja a je situována do osy původní zřícené lávky. Po lávce je rovněž možný přejezd vozidla 
IZS do celkové hmotnosti 3,5 t.  
V roce 2021 probíhaly dokončovací práce a činnosti související s vyvedením z hmotného 
majetku INV HMHP.  
 
0044141 - Lávka Horoměřická 
Stavba lávky pro pěší přes ulici Horoměřická je připravována s cílem mimoúrovňového 
propojení Hanspaulky se sídlištěm Červený vrch. MČ Praha 6 tímto propojením řeší dva 
zásadní požadavky v místě. Jedním z požadavků je propojení dvou zmíněných lokalit pro 
nemotorovou dopravu (pěší, cyklisti, údržba) v rámci připravovaného systému sítě nemotorové 
dopravy na MČ Praha 6. Druhým z požadavků je propojení přilehlé části Hanspaulky a oblasti 
Červeného vrchu na významný uzel stanic MHD Bořislavka – na metro, autobus i tramvaj. 
V roce 2018 proběhla architektonická soutěž o návrh v režii MČ Praha 6, pokračování 
investiční akce je předpokládáno na II. Q 2022.  
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0044544 - Terminál Smíchovské nádraží 
Stavba zahrnuje výstavbu parkovacího domu pro parkování P+R, autobusového terminálu na 
střeše a provedení dopravních staveb napojujících objekt na okolní komunikace. V druhé fázi 
bude vybudována platforma nad prostorem nástupišť železniční stanice. Tato platforma bude 
využita pro zvýšení kapacity autobusového terminálu.  
V roce 2021 proběhlo zpracování dokumentace EIA a dokumentace pro územní rozhodnutí. 
Oproti předpokladu nebylo do konce roku získáno stanovisko EIA. 
 
0044545 - Rohanský most 
Jedná se o most přes Vltavu spojující Bubenské a Rohanské nábřeží. Pro umístění mostu jsou 
v současné době možné variantní řešení dle platného územního plánu a dle připravovaného 
metropolitního plánu. Na stavbu jsou zpracovány ověřovací studie na stabilizaci polohy mostu.  
V roce 2021 byla zpracovaná aktualizace studie proveditelnosti a komparační hluková studie 
pro jednotlivé polohy mostu. Vzhledem k tomu, že definitivní poloha mostu není doposud 
stabilizována, neprobíhaly návazné projekční práce a nebylo možné čerpat rozpočet roku 2021 
v plné výši. 
 



0044589 - MÚK Řevnická 
Jedná se o projekt úprav stávající mimoúrovňové křižovatky ulice Řevnická a Rozvadovské 
spojky v KÚ Zličín. Zlepšení kapacity MÚK Řevnická, je důležité v souvislosti s 
připravovanými investičními akcemi P+R Depo Zličín a P+R Řevnická (přestavbou 
autobusového terminálu a vybudování P+R). 
Práce na tomto projektu nebyly v roce 2021 zahájeny, nebyly čerpány finanční prostředky. 
 
0044592 - Parkovací dům Petržílkova 
Výstavba parkovacího domu Petržílkova byla připravována společností Trigema, která HMP 
předá projekt včetně stavebního povolení v rámci směny pozemků. Cílem je vytvořit 
polyfunkční parkovací dům pro parkování P+R a zvětšení kapacity parkování pro rezidenty.  
V roce 2021 proběhlo VZ na zhotovitele stavby. Oproti předpokladu bylo VZ na zhotovitele 
ukončeno později a stavba byla zahájena až v prosinci 2021. 
 
0044593 - Parkovací dům Stodůlky 
Stavba parkovacího domu Stodůlky je připravována s cílem vytvořit polyfunkční parkovací 
dům mezi ulicí Jeremiášova a ulicí Hábova. MHMP tím řeší dva zásadní požadavky v místě. 
Jedním z požadavků je parkování P+R a druhým požadavkem je zvětšení kapacity parkování 
pro rezidenty sídliště Stodůlky. Umístění Parkovacího domu Stodůlky je velice dobře situováno 
vedle stanice metra Stodůlky.  
Práce na tomto projektu nebyly v roce 2021 zahájeny, nebyly čerpány žádné finanční 
prostředky. 
 
0044594 - Strahovský tunel 4. stavba 
Jedná se o pokračování odvodňovací štoly v úseku Malovanka – Plzeňská. 
V roce 2021 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0044810 - D4-mimoúrovňové křížení 
Jedná se o stavbu lávky pro pěší a cyklisty, při ulici Strakonická, v úrovni za Dálnicí-Lesáků, 
Praha 5 - Zbraslav, k. ú. Zbraslav, obec Praha.  
V roce 2021 bylo zahájeno a průběžně probíhalo projednávání dokumentace ke sloučenému 
územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.  Dále probíhalo majetkoprávní vypořádání 
pozemků stavby včetně přípravy příslušných dokumentů. 
 
0044811 - Aglomerační okruh Pacov 
Jedná se přeložku silnice II/101, na jihovýchodním okraji Prahy, k. ú. Nedvězí u Říčan, obec 
Praha, kdy vznikne nová komunikace se dvěma mosty. 
V roce 2021 bylo zahájeno zpracování základního návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí, 
který byl postupně projednáván a zpřesňován. Dále bylo zahájeno zpracování příslušných 
průzkumů, studií a posudků a zpracování dokumentace EIA. Oproti předpokladu se nepodařilo 
dokončit zpracování dokumentace EIA a tedy i na ni navazující dokumentaci pro územní 
rozhodnutí. 
 
0044812 - Podjezd Bubny 
Předmětem stavby je vybudování podjezdu pod železniční tratí pro budoucí úpravu vedení TT 
a umožnění celkové optimalizace veřejného prostoru v okolí stanice metra Vltavská. Tato 
stavba musí být projekčně a realizačně koordinována s rekonstrukcí železniční trati a železniční 
zastávky Praha Bubny, připravované SŽDC.  
V roce 2021 proběhlo zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. 
Dále probíhala koordinace projekčních prací s projektem SŽ. 



 
0044813 - Lávka Uhříněves 
Jedná se o stavbu lávky pro pěší a cyklisty, umístěné při ulici Ke Kříži, v Praze 22 - Uhříněvsi, 
podél železničního viaduktu, na straně směrem do centra Uhříněvsi, k. ú. Uhříněves, obec 
Praha.   
V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky z důvodu nutnosti opakování zadávacího 
řízení na stavební práce. Toto opakované výběrové řízení proběhlo, následně bylo schváleno v 
orgánech města a byla uzavřena smlouva se zhotovitelem, práce budou zahájeny v 02/2022. 
 
0045112 - Lávka Sacré Coeur – Mrázovka 
Vybudovaná lávka bude sloužit jako propojení parku Sacré Coeur a parku Mrázovka pro pěší 
a cyklisty v úrovni nad Městským okruhem. Potřeba realizace lávky je vyvolána především v 
kontextu usnesení Rady hl. m. Prahy č. 39 ze dne 13. 1. 2020 a již realizovanou studií 
Motolského údolí. V neposlední řadě pak chybějící komfortní a bezpečnou vazbou mezi oběma 
parky. Začátek stavby se nachází na smíchovském předpolí portálu tunelu Mrázovka, na pěší 
komunikaci spojující ul. Mrázovka s ul. Mozartova. Ve stávajícím stavu se zde nachází 
odstupňovaná terasa umožňující rozhled na MO. Konec stavby je situován na smíchovském 
předpolí portálu Strahovského tunelu ve směru k ul. Grafická případně přímo v parku Sacré 
Coeur.   
V roce 2021 bylo financováno zpracování technické studie. 

0045113 - Optimalizace  uzlu Barrandovský most 
Realizace souboru stavebních a telematických opatření pro docílení větší plynulosti provozu 
během kongescí. Akce je zařazena do Plánu udržitelné mobility.  
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 zahrnovalo vypracování Studie 
proveditelnosti vybraných opatření v oblasti Barrandovský most - Dobříšská. 
 
0045114 - Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská - 5.května 
Realizace propojení připojovacích a odpojovacích jízdních pruhů v obou směrech 
v předmětném úseku, včetně úprav návazných mimoúrovňových křižovatek.  
V roce 2021 byly čerpány finanční prostředky na uhrazení dokončené Studie zkapacitnění Jižní 
spojky Vídeňská – 5. května (včetně vyjádření DOSS). 
 
0045198 - MÚK Zbraslav střed 
Jedná se o stavbu mimoúrovňové křižovatky při ulici Strakonická v Praze 5 - Zbraslavi, 
s napojením na ulici Na Baních včetně úprav přilehlé úrovňové křižovatky, a s přípravou pro 
budoucí komunikační propojení ve směru na Lipence. 
V roce 2021 probíhalo rozpracování možných alternativ technické studie, jejich projednávání, 
zpřesňování, výběr finální varianty a na jejím základě zpracování čistopisu technické studie. 
Investiční akce bude na základě připravované smlouvy delimitována na ŘSD. 
 
0045503 - Plečnikova alej 
Stavba Plečnikovy aleje je umístěna v prostoru současné ulice U Prašného mostu a jejím 
bezprostředním okolí. Jde o sadovou úpravu současné nevzhledné komunikace s parkovištěm 
na veřejný prostor charakteru pěšího prostranství.  
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 zahrnovalo práce na projektové 
dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby. 

0045809 - Účel.inv.dot.pro SŽ-Optim.trať.Mstětice-Vysočany 
Jedná se o dotaci na vybudování dvou podchodů pod násypovým tělesem z obou stran 
přemostění ulice Kbelská (příloha č. 2 k důvodové zprávě). Stavba podchodů bude provedena 



jako novostavba podle projektové dokumentace „Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh, 
Podchody a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici“ – 
zpracovatel SUDOP PRAHA a.s. 09/2020. 
Investiční akce byla vyvolána stavem podjezdu pod touto železniční tratí, který svým šířkovým 
uspořádáním neumožňuje bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Při projednávání variant možností 
uspořádání bylo zjištěno, že vzhledem ke stavu přípravy stavby „Optimalizace traťového úseku 
Mstětice (mimo) - Praha Vysočany (včetně)“ již není možné začlenit do této stavby rozsáhlejší 
úpravy podjezdu pod touto železniční tratí, jejichž rozsah stejně nelze přesněji určit vzhledem 
ke stavu přípravy rekonstrukce Průmyslového polookruhu. 
Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2021 zahrnovalo převod prostředků na účelovou 
dotaci SŽ pro stavbu podchodů u Kbelské ulice. 
 
2341037 - Výstavba P+R Černý Most 
Jedná se o novostavbu parkovacího domu záchytného parkoviště P+R v blízkosti stanice metra 
Černý Most s celkovým počtem 880 parkovacích stání, který nahradí stávající povrchové 
parkoviště s kapacitou 294 parkovacích stání. Financování stavby je zajišťováno se spoluúčastí 
fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.  
V roce 2021 probíhala realizace výstavby parkovacího domu, finanční prostředky z OPPPR 
byly čerpány na úhradu stavebních prací, proběhl audit MF k čerpání s kladným výsledkem. 
 
 
MHMP – ODO SK 
 
0003217 - Systém řízení  MSP 
Předmětem akce je obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. 
Obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze (přímé investiční náklady 
samotného „Projektu Praha“) jsou realizovány na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi 
HMP a společností ELTODO. Od 1. 3. 2017 již nejsou v rámci projektu zabezpečovány 
dodávky nových SSZ. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zajištění obnovy zařízení 
pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. TSK financovalo vícepráce Projektu Praha 
u následujících obnov SSZ: 4.442 Türkova – Senohrabská; 4.441 Türkova – Lešanská; 3.319 
Vinohradská - Nám. Jiřího z Lobkovic; 4.457 Sulická - Před nádražím; 5.511 Radlická - 
Ostrovského; 8.278 Střelničná - Ďáblická; 9.610 Českobrodská - Národních hrdinů; 1.501 
Újezd – Vítězná; 2.020 Rašínovo nábř. – Libušina 
Dále bylo realizováno doplnění přechodu pro chodce přes západní rameno Prosecké ulice na 
SSZ 9.285 Prosecká - Letňanská.  
 
0004346 - Infrastruktura pro chodce a cyklisty 
Předmětem akce je výstavba cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované 
trasy a stezky řeší bezpečnost dopravy cyklistů s cílem oddělit v největší možné míře 
cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí: 
CYKLISTICKÉ STEZKY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které nezbytně 
předcházejí realizaci díla. 
CYKLO MALÁ CHUCHLE – LAHOVICE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování znaleckého posudku pro 
účely zřízení věcného břemene.  



CYKLO BĚCHOVICE – HOR. POČERNICE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného 
stavbou a provedení zkoušek a měření. 
CYKLO KLÁROV PODJEZD MÁNESOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
CYKLO MALÁ CHUCHLE – BARR. MOST 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování znaleckého posudku pro 
účely zřízení věcného břemene a za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou. 
CYKLO ROKYTKA – VODNÍ PROSTUP 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které nezbytně 
předcházejí realizaci díla, za realizaci dopravního značení a výkon technického dozoru stavby.  
CYKLO KOMOŘ – LAHOV – NÁVAZNOSTI VLTAVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování geometrického 
oddělovacího plánu pro výkup pozemku, na úhradu poplatku za vyjmutí pozemku 
z fondu pozemků určených k plnění funkcí lesa, za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
CYKLO MODŘANY – ZBRASLAV – ROZŠÍŘENÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci dopravního značení, realizaci 
stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon 
technického dozoru stavby. 
CYKLO STROMOVKA – VARHULÍKOVÉ (A1) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.  
CYKLO NÁDRAŽÍ KRČ – KAMÝK (A 214) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a DSP a výkon inženýrské činnosti.  
CYKLO PRŮMYSLOVÁ – JAHODNICE A 24 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS. 
CYKLO A50/A500 (ÚSEK KLÁNOVICE–KOLODĚJE) 
Finanční prostředky byly čerpány za realizaci výsadby zeleně.  
CYKLO ZBRASLAV – PŘEKONÁNÍ OHROBECKÉHO POTOKA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které předcházejí 
realizaci díla, za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby. 
CYKLO ZBRASLAV – JAROV (2.ET.) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které předcházejí 
realizaci díla, za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby a za provedení zkoušek a měření. 
CYKLO K CEMENTÁRNĚ NA DRAŽKÁCH (A114) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie DSP výkon inženýrské činnosti. 
CYKLO OKOLO KOŠÍKOVSKÉHO POTOKA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení zkoušek a měření. 
CYKLO KOMOŘ – LAHOV – NÁVAZNOSTI BEROUNKA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 



CYKLO KAČEROV–KAMÝK/KAČEROV – LABUŤ 
Finanční prostředky byly čerpány za výkon inženýrské činnosti. 
CYKLO PRAŽAČKA – POD KREJCÁRKEM (A25) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování oddělovacího 
geometrického plánu. 
CYKLO SATALICE – VINOŘ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které předcházejí 
realizaci díla, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
CYKLO OKOLO KOŠÍKOVSKÉHO POTOKA, 3. ETAP 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení zkoušek a měření. 
CYKLO MODŘANY, K DOLŮM – NA HAVRÁNCE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které nezbytně 
předcházejí realizaci díla. 
CYKLO LETŇANSKÁ, HISTORICKÉ CYKLOPASY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a DSP.  
CYKLOSTEZKA KUNRATICE, PRODLOUŽENÍ CYKLOTRASY A202 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni, DPS a výkon inženýrské činnosti, na úhradu nákladů za specifické činnosti, které 
nezbytně předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
CYKLO A22 BRANÍK – LABUŤ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
CYKLO SEVEROVÝCHODNÍ MAGISTRÁLA, I. ETAPA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR. 
CYKLO NA PROSTŘEDNÍ CESTĚ, II. ETAPA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
CYKLO NÁDRAŽNÍ – U KRÁLOVSKÉ LOUKY (A1), PRAHA 5 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
CYKLO PROPOJENÍ CYKLOSTEZKY LHOTA – ZBRASLAV S A2 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti. 
CYKLOSERVIS POINT 2019 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které nezbytně 
předcházejí realizaci díla. 
CYKLO A1 RADOTÍN – ŠÁROVO KOLO II, PRAHA 16 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného 
stavbou, specifické činnosti, které nezbytně předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních 
prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a 
autorského dozoru stavby. 
CYKLOSTOJANY VČ. OZNAČNÍKŮ 2020–2022 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon 
technického dozoru stavby. 
CYKLO DOPLNĚNÍ PĚŠÍ KOMUNIKACE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 



CYKLO – MOBILNÍ CYKLOSTOJANOVÁ HNÍZDA 2020 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za instalaci cyklostojanových hnízd. 
INSTALACE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
CYKLO BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP PRO PĚŠÍ A CYKLISTY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
CYKLO KOLÁRNA ZŠ KBELY, PRAHA 19 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
INSTALACE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY ZŠ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
INSTALACE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY FZŠ CHODOVICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
CYKLO U ZÁBĚHLICKÉHO ZÁMKU, OPRAVA POVRCHU 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti. 
CYKLOSTEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY V UL. K VODĚ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti. 
CYKLO A2 PŘÍSTAVIŠTĚ – VYŠEHRADSKÝ TUNEL, PRAHA 4 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
CYKLOPROJENÍ OCELKOVA – PŮDOVA, PRAHA 14 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
CYKLOLÁVKA PŘES MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, PRAHA 1 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie. 
CYKLO CHOLUPICE – DOLNÍ BŘEŽANY, II.ETAPA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
CYKLO PROPOJENÍ MČ KOLODĚJE S OBCÍ STUPICE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
CYKLO KLADENSKÁ DRÁŽNÍ CESTA, PRAHA 6 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
CYKLO TERMINÁL SMÍCHOV – CYKLISTICKÉ NÁVAZNOSTI 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti.  
Finanční prostředky, alokované v roce 2021 na tuto akci, byly v upraveném rozpočtu čerpány 
až do výše 105,17 %. V období 12/2021 bylo nutno přistoupit k provedení dvou rozpočtových 
změn z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních akcí 
s prioritou realizace v roce 2021. V důsledku značného počtu realizovaných investičních akcí 
(a to včetně akcí „dílčích“ v jednotlivých „balíkových akcích“) se nepodařilo komplexně 
vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce roku tak, aby zůstatek 



disponibilních prostředků odpovídal, jednak potřebám na dokončení jednotlivých dílčích akcí 
a jednak požadavku na přesun finančních prostředků. V současné době jsou již vydány pokyny 
a zajištěny úkony, které v budoucnu existenci takové situace v maximální možné míře 
eliminují.   
 
0004347 - Akce pro BESIP 
Předmětem akcí pro BESIP jsou drobné stavební úpravy zvyšující bezpečnost na nebezpečných 
křižovatkách a přechodech pro chodce ležících primárně na cestě dětí do škol. Příkladem 
konkrétních úprav na přechodech pro chodce jsou dělící ostrůvky, stavební zpomalovací prahy, 
vytažené chodníkové plochy, přisvětlení přechodů.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí: 
PŘISVÍCENÍ PŘECHODU KLIMENTSKÁ – SAMCOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
DODÁVKA A MONTÁŽ INF. MĚŘIČŮ RYCHLOSTI 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací souvisejících 
s instalací radarů v ul. Komořanská (Praha 16) a v ul. V Lipách (Praha 21). 
LETŇANSKÁ X ČAKOVICKÁ X KE KLÍČOVU, OK 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za majetkoprávní úkony či uzavření 
smluvních vztahů nezbytných k realizaci díla 
DLABAČOV (STRAHOVSKÁ – DISKAŘSKÁ) 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci projektové dokumentace a 
obnovu územního souhlasu a stavebního povolení včetně inženýrské činnosti.  
JESENIOVA – KOLDÍNOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
JANA MASARYKA – PŘED ZŠ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
MÍROVÉHO HNUTÍ – BRODSKÉHO 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon 
technického a autorského dozoru stavby. 
POD ŠKOLOU – NEPOMUCKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
POD ŠKOLOU – SLÁVY HORNÍKA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
U PARKÁNU – ZŠ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za audit bezpečnosti. 
NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon autorského dozoru. 
NEPOMUCKÁ – ZŠ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon 
technického dozoru stavby. 
TOPOLOVÁ – JAHODOVÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
VLKOVA – KRÁSOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 



VLKOVA – PŘIBYSLAVSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
CIMBURKOVA – SEIFERTOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
LIBOCKÁ X U STANICE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly 
finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
BAZOVSKÉHO – SKUTECKÉHO 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
HLOUBĚTÍNSKÁ – ŠESTAJOVICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie DSP a výkon inženýrské činnosti. 
KONĚVOVA – V JEZERÁCH 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
V REMÍZKU – U AKÁTŮ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
KONĚVOVA – JESENIOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
TOUŽIMSKÁ – HRUŠOVICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
PLAŇANSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly 
finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
NA TERASE – PRÁCHEŇSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
VÝPADOVÁ – TACHOVSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, souvisejících 
s přisvětlením přechodu.  
ŠTĚCHOVICKÁ – ŽERMANICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly 
finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla. 



KONĚVOVA – KNĚŽSKÁ LUKA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
BRYKSOVA – MANSFELDOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
KARLŠTEJNSKÁ – ZÁLUSKÉ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly 
finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
U SANTOŠKY X NA BŘEZINCE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
U VOJENSKÉ NEMOCNICE X NA PETŘINÁCH 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
U SANTOŠKY – U NIKOLAJKY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS. 
JESENIOVA – AMBROŽOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly 
finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti nezbytné k provedení 
díla. 
GENERÁLA ŠIŠKY – MLADENOVOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti a realizaci 
stavebních prací včetně přisvětlení přechodu, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
PODBĚLOHORSKÁ – NAD MOTOLSKOU NEMOCNICÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
SCHOELLEROVA – ZA TRATÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu 
nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a výkon technického dozoru stavby.  
DEJVICKÁ – ELIÁŠOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
ĎÁBLICKÁ – HŘENSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
KOVÁKŮ – KARLA ENGLIŠE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly 
finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon autorského dozoru stavby.  
HOROMĚŘICKÁ – NEBUŠICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu 
nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.  



OSTROVSKÉHO – U SANTOŠKY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS. 
KARLICKÁ – ZDERAZSKÁ – JELENOVSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
BRATŘÍ VENCLÍKŮ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
NÁHORNÍ – U ŠKOLSKÉ ZAHRADY, PRAHA 8 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
DOLÁKOVA – HACKEROVA, U MŠ, PRAHA 8 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
PAVELKOVA – BOŽETICKÁ, PRAHA 12 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
PERTOLDOVA – ZŠ, PRAHA 12 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
TAUSSIGOVA – HLAVÁČOVA, PRAHA 8 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
PROKOPOVA – CIMBURKOVA, PRAHA 3 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU – PAVELKOVA, PRAHA 12 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
PERNEROVA – ŠALDOVA, PRAHA 8 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
NA VYPICHU – NA KLÁŠTERNÍM 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
CÍGLEROVA, PRAHA 14 – PD A IČ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
PAVELKOVA – BOROVANSKÁ, PRAHA 12 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
PROKOPOVA – HAVLÍČKOVO NÁM., PRAHA 3 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
PODLESKÁ – NA VRCHÁCH, PRAHA 22 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 



PŘED BATERIEMI, PRAHA 6 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS. 
NOVOVYSOČANSKÁ – ZA KREJCÁRKEM, PRAHA 9 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
MOST ZÁVODU MÍRU, PRAHA – ZBRASLAV 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
PŘISVÍCENÍ PŘECHODŮ, ETAPA 5–8,12–14,16,18,20,21,23–26, 33–37 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
KŘEJPSKÉHO – WALDORFSKÁ ŠKOLA, PRAHA 11 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
LEDNICKÁ – BROUMARSKÁ, PRAHA 14 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
K ĎÁBLICŮM – LÁDEVSKÁ , PRAHA 8 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
ÚVALSKÁ – DONATELLOVA, PRAHA 10 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS. 
K BĚCHOVICŮM X V LIPÁCH, PRAHA–KOLODĚJE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
V OLŠINÁCH – STAROSTRAŠNICKÁ, PRAHA 10 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti. 
RADOŠOVICKÁ A KUBÁNSKÉ NÁM. 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly 
finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
EDISONOVA, PRAHA 15 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
LIBOCKÁ, PRAHA 6 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
MLADOBOLESLAVSKÁ – CHALTICKÁ, OK, PRAHA 9 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
DAVÍDKOVA – POD VODÁRENSKOU VĚŽÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
KUKELSKÁ – SLÉVAČSKÁ, KUKELSKÁ – ŽÁRSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 



ITALSKÁ – MÁNESOVA, PRAHA 2, 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
CIMBURKOVA – DALIMILOVA, PRAHA 3 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
KONĚVOVA – VIKLEFOVA, PRAHA 3 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
SLÁDKOVA, PRAHA 7, 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
KŘIŽÍKOVA – URXOVA, PRAHA 8, 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
NA SLOVANCE – NA DÍLCÍCH 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
PŘÍPOTOČNÍ – SPORTOVNÍ, PRAHA 10 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
ČERVEŇANSKÉHO – JANSKÉHO, PRAHA 13 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
KLÁNOVICKÁ – ČERTOUSKÁ, PRAHA 14 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
PŘÁTELSTVÍ – ZUZANY NAVAROVÉ, PRAHA 22 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace.DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
KE STÁČÍRNĚ – DONOVALSKÁ, PRAHA 11 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
PARLÉŘOVA (ZA HLÁDKOVEM–MYSLBEKOVA) 
Finanční prostředky byly čerpány za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.  
MLADOBOLESLAVSKÁ – SOJOVICKÁ, PRAHA 19 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
VELVARSKÁ – JÍROVA, PRAHA 6 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za prodloužení platnosti stavebního 
povolení a výkon inženýrské činnosti. 
TROJSKÁ – U LISU, PRAHA 7,  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
BERANOVÝCH – MHD STARÉ LETŇANY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 



ELIŠKY PŘEMYSLOVNY – KE KAMÍNCE, PRAHA 16 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly 
finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
KORUNNÍ – U VODÁRNY, PRAHA 10  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
OCELKOVA – DOBROVOLNÉHO 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
VE ŽLÍBKU – ŠTVERÁKOVA, PRAHA 20 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly 
finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
JANSKÉHO – KURZOVA, PRAHA 13 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
KLIMENTSKÁ – SAMCOVA, PRAHA 1 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
V OLŠINÁCH – LITEVSKÁ, ÚPRAVA KŘIŽOVATKY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
NA POŘÍČÍ, BÍLÁ LABUŤ, PRAHA 1 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
DLOUHÁ – KOZÍ – V KOLKOVNĚ – MASNÁ, PRAHA 1, 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
STAROKOLÍNKSÁ, PLHOVSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS. 
JANSKÉHO – BAŠTECKÉHO, PRAHA 13 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
KUBELÍKOVA – FIBICHOVA, PRAHA 3, 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
NEDOKONČENÁ – OBJÍZDNÁ, PRAHA 14 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR. 
KOLDÍNOVA – ŽEROTÍNOVA, PRAHA 3 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP 
KAMÝCKÁ – KOZÍ HŘBETY, PRAHA 6 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR. 
DOLNOMĚCHOLUPSKÁ – U STŘEDISKA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
TRABANTSKÁ – BUDOVATELSKÁ, PRAHA – SATALICE, 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 



PERNEROVA – KOLLÁROVA, PRAHA 8 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
RUSKÁ – POD RAPIDEM, PRAHA 10 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
V. P. ČKALOVA – ČS. ARMÁDY, PRAHA 6 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
POD ŽVAHOVEM, PRAHA 5 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
KARTOUZSKÁ – DRTINOVA, PRAHA 5 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
 
0004348 - Zachytná parkoviště P + R 
Předmětem akce je příprava a realizace plošných P+R ve vybraných lokalitách dle zadání 
MHMP. Nízkokapacitní plošná P+R jsou připravována ve standardech schválených Radou 
HMP.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí: 
P+R ČAKOVICE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR. 
P+R BĚCHOVICE – STŘED 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly 
finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou 
P+R HOSTIVAŘ 3 – SEVER 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za inženýrskou činnost a zajištění činností 
souvisejících se zřízením věcných břemen. Dále byly finanční prostředky čerpány na za 
realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon 
technického a autorského dozoru stavby.  
P+R LEDNICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR. 
P+R PODBABA  
Finanční prostředky byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování 
projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti. 
HORNÍ POČERNICE 
Finanční prostředky byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování 
projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti. 
Finanční prostředky alokované v roce 2021 na tuto akci byly v upraveném rozpočtu čerpány až 
do výše 100,33 %. V období 12/2021 bylo nutno přistoupit k provedení dvou rozpočtových 
změn z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních akcí 
s prioritou realizace v roce 2021. V důsledku značného počtu realizovaných investičních akcí 
(a to včetně akcí „dílčích“ v jednotlivých „balíkových akcí) se nepodařilo komplexně 
vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce roku tak, aby zůstatek 
disponibilních prostředků odpovídal jednak potřebám na dokončení jednotlivých dílčích akcí a 
jednak požadavku na provedení přesunu finančních prostředků. V současné době jsou již 



vydány pokyny a zajištěny úkony, které v budoucnu existenci takové situace v maximální 
možné míře eliminují.   
 
0004535 - Protihluková opatření – realizace 
Předmětem akce je realizace dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové 
zátěže pro aglomeraci Praha. V rámci technických opatření se provádí odstraňování „staré 
hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a 
bariér, případně dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí, zvláště pak v zástavbě 
určené pro bydlení. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti, související s 
realizací níže uvedených dílčích akcí, a to za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, za 
realizaci stavebních prací včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a měření hluku po 
dokončení realizace díla u níže uvedených dílčích akcí: Branická, Branická  (Ke Krči – 
Mezivrší); Branická (Mezivrší – Nad Strouhou); Kbelská – PHS; Zenklova (Stejskalova – 
Vosmíkových); PHS Hloubětín (Průmyslová). 
 
0004540 - Protihluková opatření – příprava 
Předmětem akce je zajištění přípravy dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování 
hlukové zátěže pro aglomeraci Praha tak, aby v následujícím rozpočtovém období bylo možno 
zahájit realizaci předmětných akcí. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni studie proveditelnosti, DUR, DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti a 
provedení zkoušek a měření u níže uvedených dílčích akcí: Jugoslávská, Badeniho (VO 100128 
– NA VALECH); Vysočanská radiála;  Průmyslová – PHS, Hloubětín II. 
 
0004892 – Nedodělky 
Předmětem akce je zajištění činností, jejichž požadavek vyplynul v průběhu kolaudace a 
přejímkového řízení a jejichž provedení je k dokončení díla nezbytné. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti v rámci níže 
uvedených dílčích akcí: 
KŘESOMYSLOVA 
Finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti nezbytné k řádnému a 
úplnému provedení díla. 
STARÉ BOHNICE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dořešení majetkoprávního vypořádání 
pozemků trvale dotčených stavbou zřízením věcného břemene.  
BĚCHOVICE, ČESKOBRODSKÁ  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dodatečné přeložky inženýrských sítí. 
HUSITSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení zkoušek a měření. 
CAFOURKOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za technickou pomoc při dořešení změn 
během výstavby. 
DOČASNÁ MANIPULAČNÍ PLOCHA BĚCHOVICE, P21 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu poplatků, souvisejících s kolaudací akce. 
ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA G 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za technickou pomoc při dořešení změn 
během výstavby. 



BROUMARSKÁ  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za odstranění portálu dopravního značení. 
LÁVKY NA ŽELEZNIČNÍM MOSTĚ PŘES VLTAVU 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za dozor při opravě protikorozní ochrany 
konstrukce.  
 
0005910 - Zlepšení infrastruktury MHD 
Předmětem akce je realizace souboru drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD, 
spočívající ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník 
akcí je připravován v koordinaci s organizací ROPID. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti, související s 
přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí: 
DRNOVSKÁ, STARÉ NÁMĚSTÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR, DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
STOCHOVSKÁ, STARÉ NÁMĚSTÍ, SMĚR PETŘINY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR, DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
VOŽICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
DO ŘÍČAN, ZASTÁVKA HASIČSKÁ A OTAKARA V 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a měření 
hluku. 
KARLOVARSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti nezbytné k 
provedení díla. 
SLÉVAČSKÁ, ZASTÁVKA SÍDLIŠTĚ LEHOVEC 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a DSP. 
NOVODVORSKÁ, ZAST. SÍDL. NOVODVORSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vedení tras inženýrských 
sítí. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby. 
CHLUMECKÁ, ZASTÁVKA OLOMOUCKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti, 
DUR, DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
SLIVENECKÁ, ZAST. NÁDR. HLUBOČEPY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
NA HLAVNÍ, ZASTÁVKA NA BOLESLAVCE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu 
nákladů za realizaci stavebních prací. 
HVIEZDOSLAVOVA, ZASTÁVKA MIKULOVA A HNĚVKOVSKÉHO 
Finanční prostředky byly čerpány za realizaci stavebních prací. 
VANÍČKOVA,ZAST.KOLEJE STRAHOV 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 



BUBENEČSKÁ, ZAST. RONALDA REAGANA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
MODŘANSKÁ,ZAST.PŘÍSTAVIŠTĚ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR. 
NA HLAVNÍ, ZASTÁVKA BŘEZINĚVES 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu 
nákladů za realizaci stavebních prací. 
ŘEVNICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
MYSLBEKOVA DC 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
TÜRKOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
DRNOVSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS. 
TUPOLEVOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu 
nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
JEREMENKOVA, ZAST. DVORCE, PRAHA 4 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS a výkon inženýrské činnosti.  
BERANOVÝCH, ZAST. BOLETICKÁ DC 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti. 
SDRUŽENÍ, PRAHA 4 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
JANDOVA, ÚPRAVA PODJEZDU, PRAHA 9 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti, DSP a výkon inženýrské činnosti. 
V OLŠINÁCH, ZAST. STRAŠNICKÁ, PRAHA 10 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
NOVODVORSKÁ, ZAST. SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ ZC 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.  
NA BANÍCH, ZAST. ŽABOVŘESKY, PRAHA 16 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DPS. 
NA BANÍCH, ZAST. NA DRAHÁCH, PRAHA 5 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 



PŘETLUCKÁ, ZAST. REMBRANTOVA, PRAHA 10 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
KOMOŘANSKÁ, ZAST. NA ŠABATCE, PRAHA 12 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
PID SLÉVAČSKÁ, ZAST. ŽÁRSKÁ, PRAHA 14 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
SLÉVAČSKÁ, ZAST. POŘÍČANSKÁ, PRAHA 14 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
SPOJOVACÍ, ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY, PRAHA 3 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti a 
výkon inženýrské činnosti.  
U HVĚZDY, ZAST. SÍDLIŠTĚ PETŘINY, PRAHA 6 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
Finanční prostředky alokované v roce 2021 na tuto akci byly v upraveném rozpočtu čerpány až 
do výše 100,44 %. V období 12/2021 bylo nutno přistoupit k provedení dvou rozpočtových 
změn z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních akcí 
s prioritou realizace v roce 2021. V důsledku značného počtu realizovaných investičních akcí 
(a to včetně akcí „dílčích“ v jednotlivých „balíkových akcí) se nepodařilo komplexně 
vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce roku tak, aby zůstatek 
disponibilních prostředků odpovídal jednak potřebám na dokončení jednotlivých dílčích akcí a 
jednak požadavku na přesun finančních prostředků. V současné době jsou již vydány pokyny a 
zajištěny úkony, které v budoucnu existenci takové situace v maximální možné míře eliminují.   
 
0006046 - Příprava staveb 
Předmětem akce je příprava nových, dosud jmenovitě nesledovaných akcí schválených 
hl. m. Prahou. V rámci přípravy je zajišťováno zpracování projektové dokumentace včetně 
příloh k zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavebních prací, inženýrská činnost, 
nezbytné průzkumy a diagnostiky a případně další činnosti, které předcházejí realizaci díla.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou níže uvedených dílčích akcí: 
SLIVENECKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti.  
BYSTRÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
OHNICOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
WOLKEROVA – SIBIŘ. NÁM. 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR, DSP a výkon inženýrské činnosti. 
PEROUTKOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR, DSP a výkon inženýrské činnosti. 



NA VĚTRNÍKU – SLEPÝ ÚSEK 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
V CIBULKÁCH, PÍSECKÉHO, POD ŠKOLOU, MUSÍLKOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
MEZIVRŠÍ  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti. 
PŘÁTELSTVÍ X K ŘÍČANŮM X K POŠTĚ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
DO HOROMĚŘIC 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
NAD KROCÍNKOU, ČÁST LETŇANSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
PLZEŇSKÁ, PŘELOŽKA CHODNÍKU 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
NAD STRÁNÍ, PRAHA 8 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a DPS. 
NA DLÁŽDĚNCE, PRAHA 8 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
MOST LEGEROVA X675 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti, DUR a DSP. 
MOST DEPO METRA KAČEROV Y 524 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR. 
TUCHOMĚŘICKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
NÁMĚSTÍ I.P. PAVLOVA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
RABAKOVSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
SOBORSKÁ, PRAHA 6 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
KLÁROV, P–1 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR. 
POHOŘELEC, PRAHA 1 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR. 



RYŠAVÉHO, PRAHA 11 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
RADIMOVA, PRAHA 6 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za průzkumové práce, zpracování 
projektové dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
METRO D – STANICE NÁDRAŽÍ KRČ, PRAHA 4 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
ULICE SLUŽEB 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
LOPUCHOVÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
NUSELSKÉ SCHODY, REVITALIZACE ZELENĚ, P2 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR. 
SMETANOVO NÁBŘEŽÍ, ČAPADLO  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti a 
výkon inženýrské činnosti. 
5. KVĚTNA – MPHS DO CENTRA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti, DSP a výkon inženýrské činnosti. 
BUBENSKÉ NÁBŘEŽÍ, REK. KOMUNIKACE, P–7 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
PODLIPNÉHO, REK. KOMUNIKACE, P–8 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
KOSÁRKOVO NÁBŘEŽÍ, REK. KOMUNIKACE, P–1 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti.    
U WALTROVKY, NA HUTMANCE, ROZŠ. PARKOVÁNÍ, P–5 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
MOST VYŠEHR. ŽELEZNIČNÍ, LÁVKY V025 A V026 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
ZA STUDÁNKOU, ZŘÍZENÍ KOMUNIKACE, P–5 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
REK. MARIÁNSKÉHO NÁM. A OKOLÍ, P1 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování technické analýzy přípravy 
akce v souladu s koncepční studií Mariánské náměstí, za provedení zjišťovacího 
archeologického průzkumu pro upřesnění zadání na vypracování dalších stupňů projektové 
dokumentace. 
KOŠICKÁ, REK. KOMUNIKACE, P10 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení průzkumových prací, 
zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP. 



MARIÁNSKÉ NÁM. A OKOLÍ – 2.ETAPA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR. 
 
0006047 - Výkupy dokončených staveb 
Předmětem akce je zajištění majetkoprávního vypořádání nemovitostí dotčených stavbou 
komunikace, její součásti a příslušenství, a to v období zajišťování akce, realizace nebo po jejím 
dokončení a zaměření skutečného provedení díla, dále akce spočívající v zajištění výkupů, 
pořízení věcných břemen a dalších odborných služeb, které jsou nezbytné pro realizaci 
majetkoprávního vypořádání ve prospěch hlavního města Prahy, a které mají ve svém 
konečném důsledku charakter investiční akce. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů souvisejících s vyřešením 
majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou komunikačního tělesa.   
 
0006493 - Telematické systémy 
Předmětem akce je systematické doplňování různých telematických zařízení nebo celých 
systémů. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zajištění integrace FCD 
dat ŘSD do systému Hlavní dopravní řídicí ústředny a dopravního informačního centra, 
rozšíření tohoto systému o modul autorizace uzavírek, obnovu výpočetních serverů 
i videoserverů komplexního telematického dohledového systému, instalaci dohledového 
serveru pro telematická zařízení a v lokalitě Evropská - Alžírská byl stávající systému 
dokumentace jízdy na červenou rozšířen o měření okamžité rychlosti Unicam SPEED-R. Dále 
byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dodávky, instalaci a zprovoznění 
nových systému, a to vystrojení Letenského a Těšnovského tunelu a Tunelového komplexu 
Blanka o lokalizační infrastrukturu.   
 
0006925 - Libeňský most 
Předmětem akce je rekonstrukce Libeňského soumostí, a to v souladu s usnesením Rady HMP, 
kterým je stanoven rozsah a způsob realizace prací.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. 
 
0007125 - Hlávkův most 
Předmětem akce je rekonstrukce souboru objektů Hlávkova mostu, který obsahuje sestavu 
celkem 6 mostů. V rámci celkové rekonstrukce tohoto soumostí bude realizována rekonstrukce 
a sanace všech mostních objektů, částečná demolice a nahrazení neúnosných prvků 
jednotlivých mostů novými, oprava nájezdových ramp Bubenská a sanace základů těchto ramp. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení architektonicko-
technické koordinace projektů. 
 
0007560 - Chodníkový program 
Předmětem akce je rekonstrukce chodníků na území jednotlivých městských částí s podmínkou 
jejich spoluúčasti na financování akce, spočívající ve výměně konstrukčních vrstev chodníku a 
stávajícího povrchu za nový, při zohlednění požadavků příslušných městských částí a 
požadavků stanovených v památkových zónách. V rámci akce jsou měněny poškozené obruby, 
budovány nové uliční vpusti a zúženy přechody pro chodce pro zvýšení bezpečnosti při 
přecházení komunikace.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za úhradu nákladů za činnosti 
související s přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí: 



PRAHA 2   
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů na úhradu nákladů za realizaci stavebních 
prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a 
autorského dozoru stavby u dílčích akcí: Moravská, Vyšehradská, Americká. Dále byly 
finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a 
inženýrskou činnost u dílčí akce Legerova. 
PRAHA 3  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby u dílčích akcí: Pod Jarovem, Mezi Domky, Na Rovnosti. Dále byly finanční prostředky 
čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost u dílčí 
akce Jagelonská. 
PRAHA 6 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení zkoušek a měření u dílčí 
akce Bubenečská. 
PRAHA 7 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení zkoušek a měření u dílčí 
akce Sochařská a za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost u dílčí akce 
Argentinská. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních 
prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a 
autorského dozoru stavby u dílčích akcí: Bubenská a Stupkova. 
 
0007567 - Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa 
Předmětem akce je výstavba nájezdové rampy z ulice Vyskočilovy za účelem zajištění přímého 
dopravního propojení k lokálním cílům bez vratných pohybů a snížení dopravní zátěže 
v obytných částech Pankráce, Michle, Nuslí a Vršovic. 
V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace ve stupni DSP. 
 
0040030 - Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu-Tiskařská) 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Průmyslová v úseku Tiskařská – U Stavoservisu, 
a to včetně rekonstrukce části chodníků a integrace cyklistické dopravy. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za projektové dokumentace 
ve stupni DPS, výkon inženýrské činnosti za realizaci stavebních prací. 
 
0041162 - Malešická 1. a 2. etapa 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Malešická v Praze 3, včetně rozšíření chodníků 
či jejich vybudování po obou stranách komunikace. Realizace stavebních prací je rozdělena do 
dvou etap, z nichž 1. etapa již byla dokončena.  
V roce 2021 byla příprava akce na základě rozhodnutí vedení HMP zastavena, současně byly 
zastaveny úkony při výběru zhotovitele stavebních prací. Finanční prostředky alokované na 
tuto akci do rozpočtu 2021 byly v rámci rozpočtových změn provedených v průběhu tohoto 
rozpočtového období ve výši upraveného rozpočtu převedeny a využity na financování 
vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením, a to v souladu s rozhodnutím věcně 
příslušných orgánů HMP. 
 
0041884 - Rek. ul. Koněvovy 
Předmětem akce je rekonstrukce Koněvovy ulice, v úseku mezi Tachovským náměstím a 
křižovatkou s ulicí Jana Želivského. V rámci akce bude změněna stávající poloha chodníkových 
obrubníků, upraven jízdní koridor, vybudovány parkovací pruhy v parkovacích zálivech se 
shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem. 



V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány za zpracování projektové dokumentace ve stupni 
DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za 
specifické činnosti, které nezbytně předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
 
0042064 - Revitalizace Karlova námestí, etapa I. 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí. V rámci 
akce jsou prováděny stavební úpravy přilehlých křižovatek, včetně napojení SSZ, změna 
dopravního režimu a integrace cyklistů. Stavba je rozdělena na etapy a koordinována s akcí 
Revitalizace parku Karlovo náměstí.  
V roce 2021 byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni 
DPS a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za 
dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
 
0042131 - Praha bez barier 
Předmětem akce je odstraňování překážek na chodnících a pěších trasách v lokalitách, 
stanovených komisí Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, které omezují osoby se 
ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Realizace stavebních 
prací spočívá v úpravách přístupnosti k majetku DP hl. m. Prahy, úpravách bezbariérových 
přechodů na komunikacích a bezbariérovém zpřístupnění stanic metra a tramvají. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou a realizací níže uvedených dílčích akcí: 
NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za 
realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon 
technického a autorského dozoru stavby. 
SMARAGDOVÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR. 
I.P.PAVLOVA, ÚPRAVA ZASTÁVKY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu 
nákladů za realizaci stavebních prací včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
KARLOVY LÁZNĚ, ÚPRAVA ZASTÁVKY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
NÁKLADOVÉ NÁDR. ŽIŽKOV 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
ČECHŮV MOST ÚPRAVA ZASTÁVKY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR. 
CENTRUM PARAPLE 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly 
finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 



MLADOBOLESLAVSKÁ 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a výkon technického dozoru stavby. 
ŠTICHOVA, PRAHA 11 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. 
PODOLSKÉ SCHODY, PRAHA 4 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
CHODNÍK NN 7084, PRAHA 11 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
PŘÍVOZ PRAHA 1 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
PŘÍVOZ PRAHA 3 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
CHODNÍK OPATOVSKÁ NN 7072 PRAHA 11 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
CHODNÍK NN 236, PRAHA 5 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
KŘEJPSKÉHO, PRAHA 11, 66.ETAPA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
RAMPA PRO KOČÁRKY, ČS. EXILU, PRAHA 4 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
ÚDOLNÍ – CHODNÍK K BUS PSOHLAVCŮ, PRAHA 4 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie DSP. 
NÁRODNÍ DIVADLO – ZAST. TRAM, PRAHA 1 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR, DSP a výkon inženýrské činnosti. 
ZVONAŘKA, PRAHA 2 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP. 
KUKULOVA, PRAHA 6 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni studie proveditelnosti. 
SMETANOVO NÁBŘEŽÍ, PRAHA 1 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DUR a DSP. 
Finanční prostředky, alokované v roce 2021 na tuto akci, byly v upraveném rozpočtu čerpány 
až do výše 101,27 %. V období 12/2021 bylo nutno přistoupit k provedení dvou rozpočtových 
změn z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních akcí 
s prioritou realizace v roce 2021. V důsledku značného počtu realizovaných investičních akcí 
(a to včetně akcí „dílčích“ v jednotlivých „balíkových akcí) se nepodařilo komplexně 
vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce roku tak, aby zůstatek 



disponibilních prostředků odpovídal jednak potřebám na dokončení jednotlivých dílčích akcí a 
jednak požadavku na přesun finančních prostředků. V současné době jsou již vydány pokyny a 
zajištěny úkony, které v budoucnu existenci takové situace v maximální možné míře eliminují.   
 
0042167 - Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evropskou 
Předmětem akce je zřízení samostatného odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo plynule 
navazujícího na řešení křižovatky Vokovická - Evropská. Součástí akce je posunutí uličních 
vpustí a přeložky inženýrských sítí.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
 
0042371 - Spořilovský plácek – PHS 
Předmětem akce je vybudování protihlukové stěny „sever“ a „jih“ a protihlukového valu při ul. 
5. května a Jižní spojce. Účelem stavby je zajistit protihlukovou ochranu obytných objektů 
v ulici Jižní XVII a Čtyřdílná tak, aby byly dodrženy hygienické limity i pro výhledové stavy 
dopravy v lokalitě.  
Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací výkon a 
autorského dozoru stavby. 
 
0042500 – Vršovická 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Vršovická, spočívající v obnově živičných vrstev, 
včetně dopravního značení. Rozsah úpravy je závislý na koordinaci se stavbami jiných 
investorů. 
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0042502 - Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) 
Předmětem akce jsou především jednorázová plnění (parkovací automaty a dopravní značení), 
související s dalšími etapami realizace ZPS a provedením změn v již provozovaných ZPS ve 
vybraných lokalitách hl. m. Prahy (podle Nařízení hl. m. Prahy). ZPS jsou nyní v běžném 
provozu na území městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 
7, Praha 8, Praha 9 a Praha 10.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zprovoznění ZPS v městské 
části Praha 18 a rozšíření ZPS v Praze 10, oblast P 10.4, rozšíření ZPS v Praze 9 – Prosek a 
rozšíření ZPS v Praze 6 – Baba a Liboc. 
 
0042827 - U seřadiště, Na louži, Pod soutratím 
Předmětem akce je rekonstrukce ulic U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím, které jsou 
v nesjízdném stavu. V rámci akce bude provedeno odvodnění ulic, nová parkovací stání, 
chodníky a nový povrch vozovek. Akce navazuje na stavební záměr PVS, se kterým je 
koordinována.  
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0042832 - Lumiérů, rek. ul. 
Předmětem akce je zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Lumiérů a Skalní, spočívající 
v provedení lokálního zúžení komunikace, vybudování zvýšených zpomalovacích prahů pro 
zvýšení bezpečnosti chodců. Součástí akce je uspořádání parkování vozidel a řešení zastávek 
MHD na Kříženeckém náměstí zpracované ve spolupráci s IPR.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
 
 



0042835 – Šárecká 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Šárecká, včetně chodníků a přilehlé zeleně. Akce 
je v koordinaci s PVS a PVK a realizace bude probíhat po etapách po ukončení prací správců 
inženýrských sítí.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR. 
 
0043051 - Březiněves – obchvat 
Předmětem akce je výstavba obchvatové komunikace, která bude odvádět tranzitní dopravu 
mimo zastavěnou část obce Březiněves. Navržená komunikace se odpojuje od současného 
průtahu obcí, obchází obec z východu a na severním konci se opět vrací do stávající trasy.   
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
 
0043257 - Udržitelná mobilita a energetické úspory 
Předmětem akce je příprava projektů k čerpání dotačních titulů v rámci Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR v programovacím období 2016 – 2022. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na poskytování služeb administrátora projektu. 
 
0043342 - Na Slupi, Jaromírova – Křesomyslova 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikací včetně chodníků, která je rozdělena do etap:  
1. etapa rekonstrukce v úseku Svobodova – Ostrčilovo nám. (etapa ukončena v roce 2018),    
2. etapa rekonstrukce v úseku Ostrčilovo nám. – Jaromírova 91 (koordinace s PVS – 
předpoklad realizace 2022 – 2023),    
3. etapa rekonstrukce v úseku Bělehradská – most ČD (realizace 2020 – 2021),   
4. etapa  rekonstrukce v úseku most ČD – Jaromírova 91(koordinace se SŽ, nevypořádané 
majetkové vztahy – předpoklad realizace 2022 – 2023). 
Součástí akce bude úprava odvodnění, přeložky inženýrských sítí a doplnění mobiliáře. 
Realizace stavby je ovlivněna koordinací se stavbami dalších investorů, kterými jsou Pražská 
plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Dopravní podnik, UPC, T-Mobile, HMP 
(osvětlení, zeleň).  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za specifické činnosti, které nezbytně 
předcházejí realizaci díla, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
 
0043350 - Most v Horoměřické ul., S071 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu S071 přes Nebušický potok, spočívající v 
demolici současného mostu, včetně komunikace a následné výstavbě nového železobetonového 
mostu včetně mostního vybavení. Součástí stavby budou přeložky inženýrských sítí. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky 
čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, realizaci stavebních 
prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a 
autorského dozoru stavby. 
 
0043351 - Jabloňová, Rek. ul. 
Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků v ul. Jabloňová v úseku V Korytech – 
Topolová, spočívající v sanaci podkladních vrstev a pokládce nových povrchů. Stavba je 
koordinována se stavebními záměry jiných investorů. 



V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického A autorského 
dozoru stavby. 
 
0043354 - Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova 
Předmětem akce je rekonstrukce pěší cesty podél tratě v lokalitě Zlíchov. Z důvodu špatných 
geologických poměrů bude nutná výstavba opěrné zdi nad tratí, aby nedocházelo k sesuvu 
svahu, na kterém se cesta nachází. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
 
0043774 - U Trojského zámku 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace U Trojského zámku, v úseku mezi parkovišti u 
zámku a do ZOO, spočívající v prostorové úpravě komunikace, doplnění chodníku a zřízení 
nové dešťové kanalizace včetně uličních vpustí.   
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku 
dotčeného stavbou, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti 
nezbytné k provedení díla. 
 
0043926 - Ďáblická, Rek. ul. 
Předmětem akce je rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace, včetně jedné strany povrchu 
chodníku v ul. Ďáblická. V rámci stavby budou odfrézovány vrstvy komunikace, budou 
provedeny případné sanace podkladních vrstev a pokládka nových asfaltových vrstev. 
Akce je rozplánována na 4 etapy: 
1. etapa v úseku ul. Střelničná – Žernosecká (realizace v roce 2020), 
2. etapa v úseku ul. Žernosecká – Hřenská (realizace v roce 2020), 
3. etapa v úseku ul. K Lomu – Kokořínská, 
4. etapa v úseku ul. Kokořínská – U parkánu 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
 
0043927 - Úpravy povrchů při SSZ 
Předmětem akce je realizace víceprací při obnovách SSZ a KK ("Projekt Praha"), vyvolaných 
změnou relevantních právních předpisů – např. chodníková vyhláška, a úpravy povrchů po 
výkopech v celé šíři chodníku. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů na zajištění následujících 
dílčích akcí: 
Stavební práce a obnova povrchů při obnově SSZ 1.071 Čechův most – Dvořákovo nábřeží; 
Stavební práce a obnova povrchů při obnově SSZ 2.318 Seifertova – Italská; 
Stavební práce a obnova povrchů při obnově SSZ 1.156 Letenská – Klárov; 
Obnova povrchů po pokládce koordinační trasy mezi SSZ 4.453 Modřanská – Čs. Exilu a SSZ 
4.790 Modřanská – V Hodkovičkách. 
 
0044147 - Most Zlíchov  Y002 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y002 v Nádražní ulici v Praze 5, spočívající 
v celkové výměně vozovkového a hydroizolačního souvrství mostu, odvodnění mostu a opravě 
mostního závěru.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti 
a zajištění a zajištění činností souvisejících se zřízením věcných břemen. Dále byly finanční 



prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací včetně přeložky 
inženýrských sítí a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla. 
 
0044149 - Za Černým mostem Y 502 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y502, který převádí městskou komunikace 
přes tři kolejové tratě (trať Vysočany – Lysá nad Labem a Praha Vysočany – Neratovice), 
spočívající v rekonstrukci svršku, ložisek a mostních závěrů mostu a sanaci pohledových ploch 
nosné konstrukce a spodní stavby mostu.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku 
dotčeného stavbou, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti 
nezbytné k provedení díla. 
 
0044152 – Trojská 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Trojská v úseku Nad Šutkou – Pod Lisem 
v Praze 8, spočívající v sanaci podélných a příčných trhlin, nové konstrukci vozovky 
s živičným krytem, rekonstrukci chodníků a parkovacích stání.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR a provedení odborných zkoušek a měření. 
 
0044153 - Elsnicovo náměstí – revitalizace 
Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru, spočívající v obnovení přítomnosti řeky 
Rokytky odstraněním stávajícího betonového záklopu a využití jejího pobytového a estetického 
potenciálu. Celkový návrh komunikačních úprav vychází ze záměru rozebrání současného 
překrytí Rokytky a zapojení nově otevřeného prostoru po obou stranách Rokytky do 
pobytových ploch náměstí. Součástí akce bude vybudování nových pěších a cyklistických tras. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
 
0044156 - Revitalizace Jižního nám. Nového Hloubětína 
Předmětem akce je revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína. V rámci stavby dojde k 
rekonstrukci plochy náměstí. Zpevněné plochy náměstí budou dlážděny, náměstí bude 
doplněno o vodní prvek, mobiliář, dětské hřiště a zeleň. Dojde k úpravě odvodnění, přeložce 
plynovodu a vodovodu. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a výkon technického a autorského dozoru. 
 
0044157 - Zámecké schody 
Předmětem akce je rekonstrukce historických Nových zámeckých schodů, které jsou z důvodu 
chybějících izolačních vrstev v havarijním stavu, spočívající v doplnění chybějící hydroizolace, 
sanaci schodiště a opěrné zdi. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
 
0044160 - Jižní spojka - akustika, Na Strži - 5. května 
Předmětem akce je výstavba nové protihlukové stěny na komunikaci Jižní spojka. Součástí akce 
je provedení přeložek inženýrských sítí, úprava odvodnění a výsadba zeleně.  
V roce 2021 byly finanční prostředky za realizaci stavebních prací, a výkon autorského dozoru 
stavby. 
 
 



0044162 - Slánská, most X 039 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X039, spočívající v provedení nové 
hydroizolace, včetně vytvoření úžlabí, obnovení systému odvodnění mostu, výměně 
kompletního příslušenství a ložisek. Součástí rekonstrukce bude výměna stožárů veřejného 
osvětlení a jejich nové osazení na mostní konstrukci. V každé komoře mostu budou instalovány 
zesilující volné kabely, které zvýší zatížitelnost mostu.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku 
dotčeného stavbou.za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti 
nezbytné k provedení díla. 
 
0044275 - Havlínova - Rekonstrukce pěších cest 
Předmětem akce je rekonstrukce pěších cest při komunikaci Havlínova v Praze 8, spočívající 
ve výměně asfaltového povrchu za povrch dlážděný betonovou dlažbou a výměně obrub. Nově 
bude proveden chodník mezi ul. Veleňská a Havlínova, jehož odvodnění bude řešeno spádově 
pomocí příčného a podélného sklonu do zeleně.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla. 
 
0044276 - Na Staré 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Na Staré a na ní navazujících ulic Ke Stanici, 
K Řece a K Zahradám v Praze 5 – Zbraslav, spočívající ve změně uspořádání uličního prostoru 
ve vazbě na jeho skutečné funkční využití, usměrnění dopravního režimu, zvýšení bezpečnosti 
a pohodlí všech účastníků silničního provozu a provedení funkčního odvodnění v celém 
řešeném prostoru.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
a výkon technického dozoru stavby. 
 
0044333 - Drážní promenáda 
Předmětem akce je výstavba liniového parku na strženém tělese trati 221. Promenáda začíná na 
hranici Strašnic a Hostivaře a je bez stavebních úprav vedena ulicí Dolínecká. Stavební úpravy 
začínají na hranici pozemku se SŽDC a končí ve Vršovicích na úrovni Vršovického nádraží. 
Promenáda bude využívána chodci, bruslaři i cyklisty a bude mít různé povrchy dle 
volnočasového využití. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční 
prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
Finanční prostředky, alokované v roce 2021 na tuto akci, byly v upraveném rozpočtu čerpány 
až do výše 198,05 %. Dvěma rozpočtovými změnami, ke kterým bylo nutno přistoupit v období 
12/2021 z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních 
akcí s prioritou realizace v roce 2021, byl schválený rozpočet na rok 2021 stanovený ve výši 
6 800,00 tis. Kč upraven na částku 620,00 tis. Kč. Tato částka byla překročena o 607,91 tis. Kč, 
což činí přečerpání upraveného rozpočtu o 98,05 %. . V důsledku značného počtu 
realizovaných investičních akcí (a to včetně akcí „dílčích“ v jednotlivých „balíkových akcí) se 
nepodařilo komplexně vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce 
roku tak, aby zůstatek disponibilních prostředků odpovídal jednak potřebám na dokončení 
jednotlivých dílčích akcí a jednak požadavku na přesun finančních prostředků. V současné době 
jsou již vydány pokyny a zajištěny úkony, které v budoucnu existenci takové situace v 
maximální možné míře eliminují.   



0044334 - Modernizace dopravního značení 
Předmětem akce je modernizace orientačního dopravního značení na vybraných komunikacích 
dočasně nahrazujících funkci SOKP dle schválené metodiky ŘSD. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za přípravu a realizaci 
následujících dílčích akcí: Barrandovský most; Cínovecká, Kbelská; 5. května.  
 
0044411 - Komořanská - oprava opěrné zdi 
Předmětem akce je odstranění havarijního stavu opěrné zdi, spočívající v zajištění stability 
základu při patě zdi železobetonovým kotveným prahem z důvodu nedostatečné hloubky 
založení. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS, výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány 
na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, realizaci stavebních prací a 
výkon technického dozoru stavby. 
 
0044451 - Příprava - mostní objekty (stupeň V) 
Předmětem souboru akcí je zajištění předprojektové a projektové přípravy, která nezbytně 
předchází zahájení realizace rekonstrukce, sanace nebo demolice vybraných mostních objektů. 
Jedná se o následující činnosti: 
 provedení historických a jiných stavebně-technických průzkumů; 
 zpracování projektové práce, tj. zpracování všech nezbytných stupňů projektové 
dokumentace včetně příloh k zadávací dokumentaci;  
 zajištění vydání stanovisek dotčených institucí a jiných subjektů;  
 zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti, související 
s přípravou akce, spočívající v provedení diagnostického průzkumu mostních objektů, 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, projektové dokumentace ve stupni 
DUR, DSP a DPS a výkon inženýrské činnosti, a to u níže uvedených mostních objektů: 
U Továren, most X519.3; Mírového hnutí, most B081; Most Ohrada X607; Most K Jezírkám; 
Most Legerova X673; Most K Austisu X 672; Most, K Prádelně; Zahradníčkova, most M001; 
Nad Kolčavkou, most R010; U Záběhlického zámku, most B028; Nad Kapličkou, most Y516, 
Praha 3; Šafránecká, most P006, Praha 5; Jižní spojka, soubor mostů, studie. 
 
0044600 - Barrandovský most - celková rekonstrukce 
Předmětem akce je celková rekonstrukce Barrandovského mostu, včetně nájezdových ramp, 
spočívající v provedení komplexní sanace, případné výměně nosných konstrukcí, výměně 
vozovkových souvrství a přeložkách inženýrských sítí. Akce je rozdělena do dvou etap: 
1. etapa – sanace spodní stavby – bude probíhat v letech 2020 – 2021; 
2. etapa – rekonstrukce ostatních konstrukcí – je plánována na roky 2022 – 2025. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni studie proveditelnosti, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
 
0044603 - Kutnohorská, rek. ul. 
Předmětem akce je rekonstrukce vozovky Kutnohorská v úseku Ústřední – OK Přátelství, 
spočívající v odfrézování stávajících asfaltových vrstev a následné pokládce vrstev nových, a 
to včetně výškové úpravy navazujícího chodníku. Součástí akce je rekonstrukce autobusových 
zastávek.  



V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za inženýrskou činnost a 
provedení zkoušek a měření. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za 
realizaci stavebních prací včetně dopravního značení, činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické 
činnosti nezbytné k provedení díla. 
 
0044604 - Malešická 3. etapa 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Malešická, a to 3. etapou v úseku K Červenému 
dvoru – Jilmová.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány za výkon inženýrské činnosti, na úhradu nákladů 
za přeložky inženýrských sítí a zajištění činností souvisejících se zřízením věcných břemen. 
 
0044605 - Most - Cyklo. přes ul. Poděbradská,  X509 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X509 v Praze 9, převádějícího 
cyklostezku přes Poděbradskou ulici.  
V roce 2021 nebyla dokončena příprava akce v původně předpokládaném termínu a rozsahu, 
vzhledem k potřebě koordinovat akci se stavebními záměry dalších investorů (developerských 
společností), uskutečňovanými v zájmové lokalitě, a s tím související prodlevě ve vyjádření 
IPR PRAHA. Finanční prostředky alokované na tuto akci do rozpočtu 2021 byly v rámci 
rozpočtových změn provedených v průběhu tohoto rozpočtového období ve výši upraveného 
rozpočtu převedeny a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu 
navýšením, a to v souladu s rozhodnutím věcně příslušných orgánů HMP. 
 
0044606 - Most Legií, rekonstr., V020 
Předmětem akce je rekonstrukce kulturní památky Most Legií, jejíž koncepce je zpracována 
v souladu se závěry rozsáhlé diagnostiky a průzkumů. Součástí rekonstrukce bude výměna 
porušených kamenů kleneb i poprsních zdí a repase kamenného zábradlí. Akce je průběžně 
koordinována s připravovanou Koncepční studií lokality Újezd – Vítězná – most Legií, jejímž 
garantem je IPR hl. m. Prahy 
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0044607 - Most Zbraslav (demolice + nový/provizorní) 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X088 na Zbraslavi v Praze 5, který 
převádí ulici K Výtopně přes ulici Strakonická.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru 
stavby. 
 
0044608 - Most přes Kunratický potok K007 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu K007 v ul. U Michelského lesa v 
Praze 4, který vede přes Kunratický potok. Realizace stavebních prací je v koordinaci se 
stavebním záměrem jiného investora 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR. 
 
0044609 - Most v ul. Božanovská,  X 503 - rek. 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X503 v ul. Božanovská 
v Praze 20, který vede přes ul. Olomoucká (D11).   
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky 



čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, výkon technického a autorského 
dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla. 
 
0044610 - Most v ul. Bystrá, X 525 – novostavba 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X525 v ul. Bystrá v Praze 20, 
který vede nad ul. Novopacká (D11). 
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0044611 - Most v ul. Cibulka, Y 010 - rek. 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu Y010 v ul. Naskové v Praze 5, 
který vede přes těleso ČD. Novostavba mostu bude umístěna v příznivější poloze pro průjezd 
MHD.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování diagnostického 
průzkumu komunikace. 
 
0044612 - Most v ul. K Austisu, X 029 - rekon.. 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X029 v ul. K Austisu v Praze 5, který vede 
nad Pražským okruhem, spočívající v odstranění mostního svršku, odbourání závěrné zídky, 
repasování ložisek, provedení nového odvodňovacího systému a přeizolaci mostu.   
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby. 
 
0044613 - Most v ul. Kolbenova, Y505.3 - rek. 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y505.3 v ul. Kolbenova v Praze 9, který 
vede nad železniční tratí, spočívající v odstranění mostního svršku a provedení demolice nosné 
konstrukce a úložných prahů opěr. Spodní část opěr a křídla budou zachována. Budou 
vybudovány nové úložné prahy, nová nosná konstrukce a nový mostní svršek. Povrch 
ponechaných částí spodní stavby bude sanován. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR a DPS. 
 
0044614 - Most v ul. Průmyslové X 512.3 
Předmětem akce je rekonstrukce mostu X 512.3 v ul. Průmyslové v Praze 9, spočívající v sanaci 
nosné mostní konstrukce včetně výměny mostního svršku. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení přepočtu 
zatížitelnosti mostní konstrukce a diagnostiku předpínací výztuže. 
 
0044615 - Most v ul. Statenická. rek - P6 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S034 v ul. Statenická v Praze 6, 
který vede přes Litovický potok.  
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0044617 - Most v ul. V Podbabě, S003 - rek. 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S003 v ul. V Podbabě v Praze 6, 
který vede přes Šárecký potok. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP. 
 
 



0044618 - Most v ul. V pevnosti, P504 - rek. 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu P504 v ul. V Pevnosti v NKP Vyšehrad 
v Praze 2, spočívající v kompletní opravě zděných částí mostu, sepnutí poprsních zdí a výměně 
hydroizolace, mostního svršku a vybavení. 
V roce 2021 nebyla dokončena příprava akce v původně předpokládaném termínu a rozsahu. 
Finanční prostředky alokované na tuto akci do rozpočtu 2021 byly v rámci rozpočtových 
změn provedených v průběhu tohoto rozpočtového období ve výši upraveného rozpočtu 
převedeny a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením, 
a to v souladu s rozhodnutím věcně příslušných orgánů HMP. 
 
0044619 - Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek. 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y514 v ul. Českobrodská v Praze 20, který 
vede přes jednokolejnou trať, spočívající ve výměně nosné konstrukce a spodní stavby mostu a 
sanaci křídel mostu a úložných prahů. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR. 
 
0044620 - U sportovního hřiště K 004 
Předmětem akce je demolice mostu K 004, který vede přes vodoteč Kunratický potok vedle 
bezejmenné ulice NN 4315 v Praze 4 – Braníku u sportovního hřiště. Mostní objekt nebude 
nahrazen, protože ztratil svou funkci a končí ve stávajícím oplocení pozemku. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP. 
 
0044621 - Opatovská - Chilská, křižovatka k D1 
Předmětem akce je realizace úpravy křížení dálnice D1 (Brněnská) s ulicí Chilská 
a navazujícího dopravně bezpečnějšího řešení křižovatky ulic Chilská - Opatovská, 
spočívajícího ve vyloučení stávajícího průpletu a zřízení nového levého odbočení na sjezdu 
z D1 do ulice Chilská, se začleněním stavby parkovacího domu P+R podél ulice Chilská a jeho 
dopravním napojením na přilehlé pozemní komunikace. Akce je koordinována s ŘSD z důvodu 
její návaznosti na změnu dopravního řešení na D1. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za 
realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon 
technického a autorského dozoru stavby. 
 
0044622 - Platnéřská – rek. opěrné zdi a vozovky 
Předmětem akce je rekonstrukce stávající opěrné stěny z cihelného zdiva, která slouží jako 
opora zásypu pod komunikací v nepravidelném reliéfu. Součástí akce je rekonstrukce 
přiléhající vozovky.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení zkoušek a 
měření a za realizaci dopravního značení. 
 
0044623 - Prosecká (U Pekařky – Na rozhraní) 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Prosecká v úseku U Pekařky – Na Rozhraní, 
spočívající v sanaci podloží a styčné spáry. Součástí akce bude úprava zálivu zastávky BUS s 
asfaltovým povrchem.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 



koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
 
0044627 - Opatření pro SOKP 511 a I/12 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikací, jako souvisejících investic do dopravní 
infrastruktury hlavního města Prahy, v návaznosti na výstavbu a zprovoznění staveb Pražského 
okruhu č. 511, zkapacitnění okruhu č. 510 a přeložku silnice I/12. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni studie proveditelnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu 
nákladů za realizaci stavebních prací, autorského dozoru stavby a další specifické činnosti 
nezbytné k provedení díla. 
 
0044629 - Rekonstrukce SSZ 
Předmětem akce jsou stavební úpravy, vyvolané rekonstrukcí stávajícího SSZ a dodávkami 
nových SSZ, realizovaných na základě Projektu Praha. Příprava a realizace jednotlivých dílčích 
akcí je koordinována a navazuje na probíhající činnosti, uskutečňované v rámci Projektu Praha.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti související s 
přípravou a realizací dílčích akcí: Michelská – Budějovická;  Na Petřinách – Na Větrníku;  
Metro Petřiny – Na Větrníku;  Bohdalecká a Jiráskovo náměstí;  Argentinská – Plynární;  
Sokolovská – Na Rozcestí;  Čimická – K Pazderkám;  Kpt. Jaroše – rampa Bubenská;  Veletržní 
– Ovenecká;  Dělnická – Jankovcova; Vrbenského – Bondyho; 
Veletržní;  Plynární – Komunardů;  Vrbenského, obnova proměnného dopravního značení. 
 
0044727 – Jaselská 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace ul. Jaselská v úseku Dejvická – Bubenečská, 
spočívající ve výměně stávající dlažby vozovky za nový povrch z asfaltobetonu a předlažbě 
chodníků z mozaikové dlažby řezané. Dále budou vyřešena parkovací stání, zřízeny 
bezbariérové přechody pro chodce a upravena rabátka pro stromy vč. obnovy stávajícího 
stromořadí. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru 
stavby. 
 
0044735 - Horoměřická, BUS – pruh 
Předmětem akce je rozšíření komunikace Horoměřická o BUS pruh dle studie Preference 
autobusů v Horoměřické ulici (zpracována pro ROPID). 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování posudku EIA 
a výkon inženýrské činnosti. 
 
0044736 - Severojižní magistrála - zvýšení bezpečnosti 
Předmětem akce je rozšíření a úprava chodníkových ploch navazujících na budovu Hlavního 
nádraží a dále pak na příprava a realizace nutných opatření pro zvýšení bezpečnosti na SJM. 
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.  
 
0044974 - Na Kleovce 
Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků v úseku Koperníkova – Perucká, 
spočívající v rozšíření komunikace Na Kleovce a v úpravách křižovatky s ulicí Perucká, včetně 
výměny povrchů, provedení kanalizačních vpustí a vybudovaní přípojek do jednotné 
kanalizace. 
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.  



0045116 - Doprovodná opatření v Holešovičkách 
Předmětem akce je úprava uličního prostoru v ulici V Holešovičkách v Praze 7, jejíž součástí 
je rekonstrukce chodníků, podchodů, výsadba stromů, doprovodná protihluková opatření a 
změny řešení dopravy v klidu, kde bude v místech parkovacích stání asfaltový povrch nahrazen 
dlažbou. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni studie proveditelnosti. 
 
0045118 - Jana Želivského - rek. ul. 
Předmětem akce je rekonstrukce ulice Jana Želivského v úseku Vinohradská – Koněvova, 
spočívající ve snížení hlukové zátěže a bezbariérovém zpřístupnění tramvajových zastávek.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR. 
 
0045119 - Lávka Dlabačov 
Předmětem akce je rekonstrukce, případně demolice, lávky X008 situované v oblasti Dlabačov, 
vedoucí nad ul. Diskařská, v Praze 6 – Strahově.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP. 
 
0045121 - Negrelliho viadukt - revit. Okolí 
Předmětem akce je rekonstrukce veřejného prostoru a přilehlých komunikací v okolí Negrelliho 
viaduktu, a to dle studie zpracované IPR. Součástí akce bude úprava jednotlivých podloubí 
viaduktu, kde budou umístěny např. kavárny a čítárny. Stavba bude rozdělena na etapy.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby. 
 
0045122 - Opatření k metru D 
Předmětem akce je zajištění dílčích opatření v okolí plánovaných stanic metra D, spočívajících 
zejména v úpravách křižovatek, sjezdů a provedení protihlukových opatření v lokalitě Krč, 
Praha 4.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR. 
 
0045123 - Rampa vychovatelna 
Předmětem akce je rekonstrukce podchodu P533, tvořeného soustavou tří samostatných 
vzájemně propojených objektů, umístěného v prostoru mezi rampami, propojujícími 
komunikace Zenklova a V Holešovičkách v Praze 8. Součástí akce je revitalizace atria včetně 
sadových úprav. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR, DSP. 
 
0045125 - Schodiště a chodníky Vyšehrad – Svatoplukova 
Předmětem akce je rekonstrukce schodiště, propojujícího podchod pod železniční tratí, který 
ústí v ulici Jaromírova s ulicí Čiklova, včetně úprav a přisvětlení přechodu a schodiště z ulice 
Čiklova ke stanici metra Vyšehrad.  
V roce 2021 nebyla dokončena příprava akce v původně předpokládaném termínu a rozsahu. 
Finanční prostředky alokované na tuto akci do rozpočtu 2021 byly v rámci rozpočtových 
změn provedených v průběhu tohoto rozpočtového období ve výši upraveného rozpočtu 



převedeny a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením, 
a to v souladu s rozhodnutím věcně příslušných orgánů HMP. 
 
0045126 - Vybavení parkovacích ploch 
Předmětem akce je odkup vybavení parkovišť od současných provozovatelů a investice do 
nových technologií. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů na zpracování znaleckých 
posudků vybavení parkovacích ploch, přesun platebních automatů a inovací vjezdových a 
výjezdových systémů, odkup čipových karet, instalaci kamerového systému pro rozpoznání RZ 
na GPKW, inovace serverových PC na GKL a čistící stroj Karcher pro GPKW. Na mikrodepu 
Anděl byly prostředky využity na kamerový systém, servisní stanice CykloHub a nabíjecí 
stanice Powerbox. Na mikrodepu Florenc byly prostředky čerpány na servisní stanici CykloHub 
a nabíjecí stanici Powerbox. 
 
0045127 - Y 509 Bohdalec 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu Y509, který převádí ul. Moskevská přes 
železniční trať v Praze 10 – Vršovice. Součástí akce je osazení nového zádržného systému 
oddělujícího vozovku od chodníků, a to s vyšším stupněm zádržnosti. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP. 
 
0045129 - Úpravy okolí smyčky Bílá hora 
Předmětem akce je rekonstrukce okolí smyčky Bílá Hora v závislosti na rekonstrukci traťového 
tělesa, kterou zajišťuje DPP. V důsledku posunutí zastávek dojde k rekonstrukci přiléhajících 
komunikací, včetně výstavby chodníků. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni studie proveditelnosti. 
 
0045228 - Karlická x Pod Klapicí 
Předmětem akce je rozšíření křižovatky ul. Karlická - Pod Klapicí, spočívající ve výstavbě 
samostatných odbočovacích pruhů na jednotlivých křižovatkových větvích, v přeložkách 
inženýrských sítí a úpravě dešťové kanalizace, ve zřízení přechodů pro chodce přes všechny 
křižovatkové větve, a to včetně výstavby zvýšeného dopravního ostrůvku v hlavním směru 
Radotín – Černošice, přes který jsou vedeny 3 z navržených přechodů ze zámkové dlažby.   
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací 
včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a výkon technického dozoru stavby. 
 
0045229 - Příprava projektů v rámci OPD 
Předmětem akce je zajištění administrativní podpory v období do schválení dotačních projektů, 
týkajících se telematických systémů v rámci Operačního programu Doprava, a to Mobilní 
systém liniového řízení a provozních dopravních informací. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány v rámci Operačního programu Doprava na 
úhradu nákladů za poskytování služeb administrátora projektu. 
 
0045372 - Štěrboholská spojka -  rekonstrukce, etapa E+F 
Předmětem akce je rekonstrukce Štěrboholské spojky, etapa E+F, spočívající ve výměně 
konstrukce vozovky. V rámci akce dojde k výstavbě přejezdů mezi pruhy ZC/DC tak, aby byla 
zajištěna průjezdnost po dobu realizace stavebních prací.  



V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby. 
 
0045373 - Vybíralka 25, rek. vnitrobloku, P14 
Předmětem akce je nové uspořádání veřejného prostranství dle závazné studie IPR PRAHA, 
rozpracované v souladu s usnesením HMP v oblasti tzv. vnitrobloku "Vybíralka 25", včetně 
rekonstrukce komunikací. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování geodetického 
zaměření a za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR. 
 
0045375 - Chodovská, rek. komunikace, P4 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Chodovská v Praze 4, spočívající ve výměně 
vozovkových souvrství včetně zásahů do odvodnění vozovky. V rámci akce dojde k úpravám 
povrchů autobusových zastávek v úseku od křižovatky s ul. U Plynárny k Jižní spojce a k 
lokálním úpravám povrchů chodníků. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky 
čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku dotčeného stavbou, za realizaci 
stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon 
technického a autorského dozoru stavby.  
 
0045376 - Rekonstrukce ZPS 
Předmětem akce je úprava veřejného prostoru v oblasti zón placeného stání, kde je dovoleno 
podélné stání vozidel částečně na chodníku. Chodníky nemají zesílenou konstrukci a jejich šíře 
neumožňuje komfortní pohyb chodců. Z tohoto důvodu budou provedeny bezbariérové úpravy, 
výměna krytu, resp. zřízení parkovacího pásu na chodníku zesílením jeho konstrukce. Dále 
bude zabezpečena ochrana inženýrských sítí a rozšíření průjezdu části vozovky mezi značením 
modré zóny. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na činnosti spojené s přípravou a realizací dílčích 
akcí: 
PUŠKINOVO NÁMĚSTÍ  
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. Dále byly 
finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.  
ZA HLÁDKOVEM 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců 
inženýrských sítí, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a výkon technického dozoru stavby. 
TOVÁRNÍ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu 
nákladů za realizaci stavebních prací.  
NIKOLY TESLY 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení průzkumových prací, 
zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti DSP a výkon inženýrské 
činnosti. 



NN 5132, P6 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za provedení průzkumových prací, 
zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti DSP a výkon inženýrské 
činnosti. 
RONALDA REAGANA 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. 
MINSKÁ 
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla.  
 
0045377 - Žalanského, rek. komunikace, P17 
Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníku (obojí v havarijním stavu), včetně zesílení 
konstrukce autobusových zastávek, výměny vozovkového souvrství, vyrovnání a doplnění 
obrub. 
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány.  
 
0045543 - Bratří Čapků, revit. komunikace, P10 
Předmětem akce je revitalizace komunikace Bratří Čapků v Praze 10, včetně přiléhajících 
chodníků. V rámci akce dojde k novému řešení celého veřejného prostoru s ohledem na jeho 
význam a umístění v památkově chráněné oblasti v blízkosti vily Bratří Čapků.  
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0045544 - Bulovka, rozš. komunikace, P8 
Předmětem akce je rekonstrukce a rozšíření komunikace Bulovka v Praze 8, která slouží pro 
příjezd vozidel k FN Bulovka. V rámci akce bude komunikace rozšířena vně směrového 
oblouku při nájezdu z ulice Povltavská, současně bude zřízen přechod pro chodce se středovým 
ostrůvkem. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky 
čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
 
0045546 - Generála Píky, rek. komunikace, P6 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Generála Píky na Praze 6, spočívající v sanaci 
konstrukčních vrstev vozovky, ve vyrovnání a doplnění obrub, v úpravě vnějších znaků 
inženýrských sítí a výstavbě parkovacích stání. V rámci akce budou obnovena rabata a 
provedena výsadba stromů. 
V roce 2021 nebyla dokončena příprava akce v původně předpokládaném termínu a rozsahu. 
Finanční prostředky alokované na tuto akci do rozpočtu 2021 byly v rámci rozpočtových 
změn provedených v průběhu tohoto rozpočtového období ve výši upraveného rozpočtu 
převedeny a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením, 
a to v souladu s rozhodnutím věcně příslušných orgánů HMP. 
 
0045547 - Hornokrčská, rek. komunikace, P4 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Hornokrčská v Praze 4, včetně chodníků po obou 
stranách vozovky. V rámci akce bude zvýšena nosnost konstrukčních vrstev vozovky, a to 
zejména v úsecích s původní dlažbou, dojde k výškové úpravě chodníků tak, aby byly nad 
úrovní povrchu vozovky. Současně budou zrekonstruovány revizní šachty, šoupata a hydranty.  



V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP, DPS a výkon inženýrské činnosti. 
 
0045548 - Jankovcova, rek. komunikace, P7 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Jankovcova v úseku Argentinská – Dělnická 
v Praze 7, včetně chodníků. Součástí akce bude úprava odvodnění, sadové úpravy a přeložky 
inženýrských sítí.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR. 
 
0045549 - Jinonická, rek. komunikace, P5 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Jinonická v úseku ul. Plzeňská – Peroutkova 
v Praze 5, spočívající v odfrézování asfaltových vrstev a jejich náhradě vrstvami odolnými proti 
trvalým deformacím. Akce je koordinována s plánovanou obnovou vodovodního řadu 
zajišťovanou PVS. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP. 
 
0045550 - K Barrandovu, chodník k OMV, P5 
Předmětem akce je výstavba chodníku podél ulice K Barrandovu od zastávky BUS MHD 
směrem k čerpací stanici OMV. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR, DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky 
čerpány na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
výkon technického a autorského dozoru stavby.  
 
0045551 - Most v ul. K Šeberáku, K 008, P4 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu K008 v ulici K Šeberáku 
v Praze 4.  Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí.   
V roce 2021 nebyla dokončena příprava akce v původně předpokládaném termínu a rozsahu. 
Finanční prostředky alokované na tuto akci do rozpočtu 2021 byly v rámci rozpočtových 
změn provedených v průběhu tohoto rozpočtového období ve výši upraveného rozpočtu 
převedeny a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením, 
a to v souladu s rozhodnutím věcně příslušných orgánů HMP. 
 
0045552 - Most v ul. Jinočanská, S 032, P6 
Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S032 v ulici Jinočanská v Praze 
6. Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí. 
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0045553 - Most v ul. K Horkám, X 515, P15 
Předmětem akce je rekonstrukce mostu X515 v ulici K Horkám v Praze 15, spočívající 
v sejmutí degradované nosné konstrukce a její náhradě za novou, v doplnění izolačního 
souvrství, rekonstrukci souvrství vozovky a přeložkách inženýrských sítí, přičemž opěry 
stávajícího mostního objektu budou ponechány.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP. 
 
 
 



0045554 - Most v ul. Přílepská, S 033, P6 
Předmětem akce je rekonstrukce mostu S033 v ulici Přílepská v Praze 6, který vede přes 
Litovický potok, spočívající v sanaci degradovaných mostních opěr, doplnění hydroizolační 
vrstvy, rekonstrukci souvrství vozovky a přeložkách inženýrských sítí.  
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0045555 - Most v ul. Türkova, P 540, P11 
Předmětem akce je rekonstrukce mostu P540 pod ulicí Türkova v Praze 11, spočívající v sanaci 
nosné konstrukce, rekonstrukci souvrství vozovky, izolaci mostního svršku a zpevnění 
rozvolněných kotev ocelového zábradlí.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR, DSP a výkon inženýrské činnosti. 
 
0045556 - Most v ul. Seydlerova, X 048, rev. pěší zóny, P13 
Předmětem akce je revitalizaci pěší zóny na mostě X048 v Nových Butovicích v Praze 13. 
Součástí akce bude finalizace prostoru náměstí, ozelenění svahu mezi ul. Seydlerova a pěší 
zónou a zřízení vodního prvku.   
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS. 
 
0045557 - Podnikatelská, rek. komunikace, P21 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Podnikatelská v Praze 21, spočívající v sanaci 
betonové vozovky a výměně asfaltové vrstvy. Součástí akce bude vybourání stávajícího 
chodníku, pokládka nového povrchu, doplnění chybějících obrub podél vozovky a přeložky 
inženýrských sítí. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti. 
 
0045558 - Starokolínská-Českobrodská, rozš. komunikace, P21 
Předmětem akce je zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS MHD v úseku Starokolínská 
– Českobrodská v Praze 21, spočívající v odstranění nevyhovujících šířkových a výškových 
poměrů stávající komunikace a v rekonstrukci povrchu vozovky. Součástí akce bude výstavba 
opěrné zdi, provedení oprav stávajícího mostu, přeložky stávajících stožárů VO a uložení 
stávajících kabelových tras do chrániček. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DUR, DSP. 
 
0045559 - Strakonická, rozš. komunikace, P5 
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány a byly převedeny na OGR 2612050, neboť se 
jedná o akci financovanou v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. 
 
0045561 - Vršovická - Moskevská, rek. odboč. pruhu, P10 
Předmětem akce je rekonstrukce vozovky odbočovacího pruhu z komunikace Vršovická, na 
komunikaci Moskevská v Praze 10, v důsledku jejího havarijního stavu, spočívající 
v odstranění konstrukčních vrstev vozovky a provedení sanace pláně na požadovanou únosnost.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.  
 
0045562 - Za Poříčskou bránou, rek. komunikace, P8 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Za Poříčskou bránou v Praze 8, včetně chodníků 
a parkovacích stání. Součástí akce bude úprava odvodnění a přeložky inženýrských sítí.  



V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
 
0045563 - Dopravní značení a doprav. bezpeč. zařízení v ZPS 
Předmětem akce je instalace dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení v zónách 
placeného stání. ZPS jsou nyní v běžném provozu na území městských částí Praha 1, Praha 2, 
Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9 a Praha 10. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zprovoznění ZPS 
v městské části Praha 18 - Letňany a rozšíření ZPS v Praze 10 (oblast 10.4), rozšíření ZPS 
v Praze 9 – Prosek (oblast 9.2) a rozšíření ZPS v Praze 6 – Baba a Liboc. 
 
0045564 - Provozní systémy ZPS 
Předmětem akce je komplexní upgrade provozních systémů zón placeného stání. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za upgrady modulů CIS 
(Centrálního informačního systému k zónám placeného stání). 
 
0045565 - Systémy elektronické kontroly ZPS 
Předmětem akce je převzetí systémů elektronické kontroly zón placeného stání do přímé 
správy. 
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0045566 - Upgrade tunelové detekce TRAFICON 
Předmětem akce je výměna staré analogové technologie kamerového systému a tunelové 
videodetekce za novou digitální. 
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0045745 - Hrozenkovská, rek. komunikace, P17 
Předmětem akce je rekonstrukce povrchu komunikace Hrozenkovská, v úseku od křižovatky 
Nedašovská po ulici K Třešňovce v Praze 17, a to včetně povrchu autobusových zastávek, 
spočívající v odstranění stávajícího asfaltového povrchu, sanacích podkladní vrstvy, položení 
nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi zajišťující snížení hladiny hluku a obnově vodorovného 
dopravního značení. Povrch autobusových zastávek bude z asfaltové směsi se zvýšenou tuhostí. 
Stavba je rozdělena na dva úseky:  
1. úsek Nedašovská – Strojírenská  
2. úsek Strojírenská – K Třešňovce, 
které se vzájemně se liší konstrukčním uspořádáním navrhované vozovky. Součástí akce bude 
rekonstrukce přípojek uličních vpustí. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby. 
 
0045746 - Plzeňská, rek. komunikace, P5 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Plzeňská, v úseku od muzea Trabantů až po ul. 
Bucharova v Praze 5, a to včetně autobusových zastávek MHD, spočívající v sanacích 
podkladní vrstvy, položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi zajišťující snížení hladiny 
hluku a obnově vodorovného dopravního značení. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, 
těles a přípojek uličních vpustí. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací 
včetně dopravního značení, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
výkon technického a autorského dozoru stavby. 
 



0045748 - Janovského, rek. komunikace, P7 
Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru komunikace Janovského, v úseku od 
Strossmayerova náměstí po ulici Strojnická v Praze 7, spočívající v rekonstrukci vozovky a 
chodníků s povrchem z pražské mozaiky a vjezdů či parkovacích stání z velké kamenné dlažby, 
včetně vysazených chodníkových ploch, doplnění bezbariérových prvků a výsadbě nové zeleně. 
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0045749 - Ovenecká - Kostelní, rek. komunikace, P7 
Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru komunikací Ovenecká a Kostelní v Praze 7, 
spočívající v rekonstrukci vozovky, chodníků a nové organizaci parkování. První část 
revitalizace ulice Ovenecká se týká prostoru křižovatky Ovenecká - U Akademie - Nad 
Královskou oborou (úsek A), kde dojde ke zklidnění automobilové dopravy přetvarováním 
křižovatkové plochy a úpravou přiléhajících zpevněných ploch pro pěší. Druhou 
revitalizovanou částí ulice Ovenecká je úsek od ulice Letohradská po ulici Milady Horákové 
(úsek B), kde bude revitalizován uliční prostor v celé šíři a bude provedena výsadba nového 
stromořadí. V rámci všech křižovatek v tomto úseku dojde k vysazení chodníkových ploch tak, 
aby došlo ke zkrácení přechodu a lepší viditelnosti chodců. Součástí akce je výstavba nového 
přechodu pro chodce přes ulici Kostelní, spočívající ve výškové úpravě stávajících obrub a 
realizace zpevněné plochy v prostoru zeleného pásu. 
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0045750 - Most u Depa Hostivař, Y532, P10 
Předmětem akce je demolice mostní objektu Y532 v Praze 10, který vede přes kolejiště v depu 
Dopravního podniku ve stanici metra Hostivař, a to bez náhrady.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dočasný nájem pozemku 
dotčeného stavbou, za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti 
nezbytné k provedení díla. 
 
0045751 - Mosty v ul. V Jezírkách, demolice X585+X583, P11 
Předmětem akce je demolice obou mostních objektů X585 a X583 v Praze 11 nad komunikací 
Opatovská, na úrovni ulice V Jezírkách, a to bez náhrady. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky čerpány na 
úhradu náklad, za realizaci stavebních prací včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla. 
 
0045805 – Šolínova 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace, chodníků a parkovacích stání v ulici Šolínova 
v Praze 6, s cílem zvýšit technické parametry stávající vozovky, aby odpovídaly současné 
intenzitě provozu autobusových linek MHD. Součástí akce je úprava odvodnění, doplnění 
přechodů pro chodce, výstavba zvýšené křižovatkové plochy a přeložky inženýrských sítí.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
 
0045863 - Horoměřická, rek. komunikace, P6 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Horoměřická v úseku V Šáreckém údolí – 
Nebušická v Praze 6, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky, provedení 
statických zatěžovacích zkoušek podloží a následné obnově vozovkového souvrství 
provedením vrstvy štěrkodrtě, kameniva sceleného cementem a asfaltových vrstev. 



V chodníkové části bude nově proveden kryt z litého asfaltu. Součástí akce je rekonstrukce 
odvodnění. Souběžně bude realizován stavební záměr jiného investora týkající se obnovy 
veřejného osvětlení (THMP), který je s touto akcí koordinován. Akce je v přímé časové i věcné 
koordinaci s rekonstrukcí mostu S071, výstavbou okružní křižovatky Nebušická x Horoměřická 
a opravou mostu S016. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
 
0045864 - Horoměřická, rek. mostu S016, P6 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu S016 v Praze 6, spočívající v přeizolaci 
mostu včetně opravy a vyspádování přechodové desky a opravy říms, výměně mostních závěrů 
a obnově vozovkového souvrství. Rekonstrukce mostu navazuje na plánovanou opravu 
komunikace Horoměřická v úseku V Šáreckém údolí – Nebušická. Obě stavby musí být 
projekčně koordinovány. Akce je v přímé časové i věcné koordinaci s rekonstrukcí mostu S071, 
výstavbou okružní křižovatky Nebušická x Horoměřická a rekonstrukcí komunikace 
Horoměřická. 
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0045865 - Hradešínská, rek. komunikace, P10 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Hradešínské v úseku U Vodárny – Benešovská 
v Praze 10, včetně chodníků, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky, provedení 
statických zatěžovacích zkoušek podloží a následné obnově vozovkového souvrství 
provedením vrstvy štěrkodrtě, KSC a asfaltových vrstev. V chodníkové části budou nově 
provedeny mozaikové povrchy a upravena rabátka pro novou výsadbu stromů. Součástí akce je 
rekonstrukce odvodnění.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a výkon technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné 
k provedení díla. 
Finanční prostředky, alokované v roce 2021 na tuto akci, byly v upraveném rozpočtu čerpány 
až do výše 104,15 %. V období 12/2021 bylo nutno přistoupit k provedení dvou rozpočtových 
změn z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních akcí 
s prioritou realizace v roce 2021. V důsledku značného počtu realizovaných investičních akcí 
(a to včetně akcí „dílčích“ v jednotlivých „balíkových akcí) se nepodařilo komplexně 
vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce roku tak, aby zůstatek 
disponibilních prostředků odpovídal jednak potřebám na dokončení akce a jednak požadavku 
na přesun finančních prostředků. V současné době jsou již vydány pokyny a zajištěny úkony, 
které v budoucnu existenci takové situace v maximální možné míře eliminují.   
 
0045866 - Komořanská - sanace svahu, Praha – Zbraslav 
Předmětem akce je zajištění stability svahu nad ul. Komořanská v Praze – Zbraslavi, v úseku 
od mostu Závodu míru směrem na Komořany, spočívající v odtěžení nestabilních částí svahu a 
bloků a následné instalaci nové záchytné konstrukce – ploty a ocelové sítě celoplošně kotvené 
pomocí svorníků.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací 
a výkon technického dozoru stavby. 
 
0045867 - Most v ul. Národní, X651,P1 
Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X651 na komunikaci Národní třída 
v Praze 1, spočívající v provedení nové izolace, sanaci povrchu betonu, sanaci výztuže, včetně 
náhrady zkorodovaných částí, doplnění mostního vybavení a úpravě zábradlí tak, aby splňovalo 



bezpečnostní normy a předpisy. Stavba je koordinována s výlukou související s rekonstrukcí 
tramvajové tratě. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby a další specifické činnosti nezbytné k provedení díla. 
 
0045868 - Na Baště sv. Ludmily, rekon. opěrné zdi, P6 
Předmětem akce je rekonstrukce opěrné zdi v parku Charlotty G. Masarykové, v úrovni 
komunikace Na Baště sv. Ludmily na Hradčanech v Praze 6, za účelem odstranění jejího 
havarijního stavu. Rekonstrukce spočívá v odstranění nesourodého cihlového materiálu z líce 
zdi, odtěžení zeminy z rubu opěrné zdi a provedení její nové izolace. Materiál nového zdiva 
bude specifikován odborem památkové péče. Součástí akce je rekonstrukce komunikace a 
parkovacího stání, které přímo zasahují do koruny opěrné zdi, spočívající v odstranění 
konstrukčních vrstev vozovky a jejich opětovném provedení, a to včetně rekonstrukce 
odvodnění komunikace.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za provedení diagnostiky 
komunikace, zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti a DSP. 
Finanční prostředky, alokované v roce 2021 na tuto akci, byly v upraveném rozpočtu čerpány 
až do výše 100,17 %. V období 12/2021 bylo nutno přistoupit k provedení dvou rozpočtových 
změn z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních akcí 
s prioritou realizace v roce 2021. V důsledku značného počtu realizovaných investičních akcí 
(a to včetně akcí „dílčích“ v jednotlivých „balíkových akcí) se nepodařilo komplexně 
vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce roku tak, aby zůstatek 
disponibilních prostředků odpovídal jednak potřebám na dokončení akce a jednak požadavku 
na přesun finančních prostředků. V současné době jsou již vydány pokyny a zajištěny úkony, 
které v budoucnu existenci takové situace v maximální možné míře eliminují.   
 
0045869 - Na baště sv.Tomáše, rekon. zdi, P1 
Předmětem akce je rekonstrukce opěrné zdi v Letenských sadech, zajišťující oporu vyvýšeného 
terénu v úrovni komunikace Na baště sv. Tomáše v Praze 1, za účelem odstranění jejího 
havarijního stavu. Rekonstrukce spočívá v odstranění nesourodého cihlového materiálu z líce 
zdi, odtěžení zeminy z rubu opěrné zdi a provedení její nové izolace. Materiál nového zdiva 
bude specifikován odborem památkové péče. Součástí akce je rekonstrukce komunikace a 
parkovacího stání, které přímo zasahují do koruny opěrné zdi, spočívající v odstranění 
konstrukčních vrstev vozovky a jejich opětovném provedení, a to včetně rekonstrukce 
odvodnění komunikace.  
V roce 2021 nebyly finanční prostředky čerpány. 
 
0045870 - Národní, Spálená - chodníky, P1 
Předmětem akce je rekonstrukce chodníků Národní a Spálená v Praze 1, spočívající v sanaci 
jejich konstrukčních vrstev z důvodu eliminace nerovností a propadů způsobených stářím a 
výkopy inženýrských sítí, zejména po havarijních výkopech. Původní povrchy budou 
nahrazeny mozaikovou dlažbou. Součástí akce jsou úpravy betonových rabat, která budou 
obložena rovněž mozaikovou dlažbou. Návrh rekonstrukce chodníků a jejich povrchů 
koresponduje se studií Hradební korzo zajišťované IPR v zájmové lokalitě.   
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
 
 



0045871 - Podbělohorská, rek. komunikace, P5 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Podbělohorská v Praze 5, v úseku Pod Stadiony 
– Smrčinská, a to včetně chodníků, spočívající v odstranění konstrukčních vrstev vozovky, 
provedení statických zatěžovacích zkoušek podloží a následné obnově vozovkového souvrství 
provedením vrstvy štěrkodrtě, kameniva stmeleného cementem a asfaltových vrstev. 
V chodníkové části bude proveden povrch z litého asfaltu. Součástí akce je rekonstrukce 
odvodnění. Realizace stavby je v koordinaci s prací PVS (obnova vodovodu). 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DSP a výkon inženýrské činnosti. Dále byly finanční prostředky 
čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
 
0045872 - Průmyslová, rek. opěrné stěny, P15 
Předmětem akce je rekonstrukce opěrné stěny při komunikaci Průmyslová v Praze 15, 
u křižovatky Švehlova - Hostivařská, spočívající v plošné sanaci stěn, vyspravení dilatačních 
spár speciálními prvky, včetně doplnění nových přepadů pro vodu protékající zpoza stěny. 
Stávající římsa opěrných stěn bude zdemolována a nově vybudována s novou výztuží a 
mrazuvzdorným betonem. Realizace je v přímé koordinaci s výlukou související s rekonstrukcí 
tramvajové trati. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby. 
 
0045971 - Machovcova, rek. komunikace, P4 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Machovcova v Praze 4, v celé délce od ulice Ve 
Studeném po ulici Skaláků, spočívající ve výměně konstrukce vozovky i chodníků a sanaci 
podloží včetně úpravy příčných sklonů vozovky ke zlepšení odtokových poměrů. V rámci akce 
bude upraveno odvodnění, doplněny kanalizační vpusti, zřízeny přechody pro chodce a dojde 
k osazení vodících prvků pro nevidomé. Povrch vozovky bude z asfaltu, povrch chodníků 
z mozaikové dlažby a povrchy sjezdů a chodníkových přejezdů budou provedeny z dlažby. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru 
stavby. 
 
0045972 - Most u Řeporyjského nám., D012, P5 
Předmětem akce je rekonstrukce mostu, spočívající v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, 
přeizolaci objektu, výměně vozovkového souvrství a provedení protikorozní ochrany. Součástí 
akce jsou dočasné přeložky inženýrských sítí. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru 
stavby. 
 
0045973 - Most v ul. Mendíků, B021, P4 
Předmětem akce je rekonstrukce mostu, spočívající v sanaci železobetonové nosné konstrukce 
a zdi spodní stavby, repasi ložisek, výměně mostního svršku, včetně doplnění hydroizolace a 
výměně mostních závěrů a vybavení. Součástí akce jsou dočasné přeložky inženýrských sítí.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby. 



0045974 - Na Hutích, rek. komunikace, P6 
Předmětem akce je rekonstrukce mostu, spočívající v sanaci železobetonové nosné konstrukce 
a zdi spodní stavby, repasi ložisek, výměně mostního svršku, včetně doplnění hydroizolace a 
výměně mostních závěrů a vybavení. Součástí akce jsou dočasné přeložky inženýrských sítí.    
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského 
dozoru stavby. 
 
0045975 - Na Florenci, rek. komunikace, P1 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a úprava přiléhajícího veřejného prostranství v 
rozšířeném prostoru, navazujícím na areál Masarykova nádraží, kde vznikne plocha s funkcí 
pobytovou, charakteru menšího náměstí. Návrh je zpracován ve spolupráci s IPR a v souladu 
Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. Po demolici stávající komunikace 
(vozovky i chodníků) dojde k novému uspořádání uličního prostoru, úpravě dopravního režimu, 
šířkových poměrů komunikace a parkovacích stání, rekonstrukci vozovkových a chodníkových 
souvrství, úpravě veřejného osvětlení včetně přisvětlení přechodů, výstavbě nové dešťové 
kanalizace, zřízení oboustranných pruhů pro cyklisty, doplnění výsadby stromořadí včetně 
dalších sadových úprav, umístění vodního prvku a nového mobiliáře. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DPS. 
 
0045976 - Na Pláni,  rek. komunikace, P5 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně chodníků, spočívající v sanaci 
podkladních vrstev vozovky, položení nových podkladních a asfaltových vrstev pro zlepšení 
jízdních vlastností komunikace. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, rektifikace těles 
vpustí, výměna starých typů armatur a vyvložkování porušených přípojek. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti. 
Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
Finanční prostředky, alokované v roce 2021 na tuto akci, byly v upraveném rozpočtu čerpány 
až do výše 100,74 %. V období 12/2021 bylo nutno přistoupit k provedení dvou rozpočtových 
změn z důvodu potřeby realokace finančních prostředků na zajištění financování stěžejních akcí 
s prioritou realizace v roce 2021. V důsledku značného počtu realizovaných investičních akcí 
(a to včetně akcí „dílčích“ v jednotlivých „balíkových akcí) se nepodařilo komplexně 
vyhodnotit a přesně stanovit předpoklad finančního čerpání do konce roku tak, aby zůstatek 
disponibilních prostředků odpovídal, jednak potřebám na dokončení akce a jednak požadavku 
na přesun finančních prostředků. V současné době jsou již vydány pokyny a zajištěny úkony, 
které v budoucnu existenci takové situace v maximální možné míře eliminují.   
 
0045977 - Žalovská,  rek. komunikace, P8 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně chodníku, spočívající v sanaci 
podkladních vrstev vozovky a položení nových podkladních a asfaltových vrstev pro zlepšení 
jízdních vlastností komunikace. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, rektifikace těles 
vpustí, výměna starých typů armatur a vyvložkování porušených přípojek. Akce je v přímé 
koordinaci se stavebním záměrem jiného investora, souvisejícím s realizací obnovy zařízení 
PPD. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru 
stavby. 
 
 



0045978 - Mobilní systém lin. řízení a provoz. doprav. informaci 
Systém, pořizovaný v rámci projektu OP Doprava, představuje dodávku kompletního SW, HW 
vybavení a dopravně telematických prvků včetně zaškolení a následného záručního servisu.  
HW vybavení a dopravně telematické prvky se člení na jednotlivé sety, které mají 
specifikovány jednotlivé prvky mobilní telematiky. Součástí každého setu je transportní 
přípojné vozidlo.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na dotační poradenství. 
 
0046172 - K Žižkovu, rek. komunikace, P9 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace K Žižkovu v Praze ,9 spočívající v sanaci 
podkladních vrstev vozovky a položení nových podkladních a asfaltových vrstev pro zlepšení 
jízdních vlastností komunikace. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, rektifikace těles 
vpustí, výměna starých typů armatur a vyvložkování porušených přípojek. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací. 
 
0046300 - Štěpnice, rozšíření kom., P-Lysolaje 
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Štěpnice v Praze – Lysolajích, spočívající 
v rozšíření stávající komunikace za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v daném 
úseku. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací 
a výkon technického dozoru stavby. 
 
2570604 - Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu 
Předmětem akce, která obdržela podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, 
je realizace energeticky efektivních úsporných technologií, vedoucích ke snížení energetické 
náročnosti technických zařízení sloužících pro zajištění provozu silniční dopravy, a to 
modernizací stávajícího sodíkového osvětlení za nová osvětlovací tělesa s LED světelnými 
zdroji, vč. napájecích kabelů, a dále modernizací transformátorů pro napájení technologií 
tunelů, čímž přispěje k vyšší ekonomičnosti a ekologičnosti provozu. Projekt byl v průběhu 
roku 2019 redukován pouze na část Zlíchovského tunelu z důvodů nutné zásadní rekonstrukce 
Strahovského tunelu, která byla navržena v 07/2019 na základě generální prohlídky tunelu. 
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za dotační podporu a 
poradenství k projektu. 
 
2612050 - Strakonická - rozšíření 
Předmětem akce, s předpokládaným financováním projektu v rámci Operačního programu 
Praha – pól růstu, je rekonstrukce a rozšíření vozovky komunikace Strakonická v Praze 5 o 
jeden jízdní pruh, který bude vyhrazen pro BUS MHD. Součástí stavby bude vybudování 
opěrné zdi a přeložky inženýrských sítí.  
V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací 
včetně přeložek inženýrských sítí, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a výkon technického a autorského dozoru stavby. 
 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 
0042487 - OPD - TT Sídliště Barrandov - Holyně- Slivenec 
Probíhá majetkoprávní zajištění II. etapy v režii odboru Nemovitého majetku DP. Dne 
29. 5. 2020 byla uvedena do zkušebního provozu 0. etapa.  



Dne 27. 5. 2021 byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem I. etapy - 11. 6. 2021 byly 
zahájeny stavební práce.  
 
0042493 - OPD- TT Divoká Šárka- Dědinská 
Předmětem akce je výstavba nové tramvajové trati o délce 2,3 km za současnou konečnou 
zastávkou Divoká Šárka do budoucí konečné zastávky Sídliště Na Dědině. Na trati je navrženo 
pět nových zastávek, trasa je zakončena smyčkovým obratištěm Dědinská, ve kterém je 
situována také nová měnírna. Územní rozhodnutí bylo zajištěno v roce 2019, žádost o stavební 
povolení v prosinci 2020 a stavební povolení na tramvajovou trať bylo zajištěno v srpnu 2021. 
Probíhá proces veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby s cílem jeho zajištění v první 
polovině roku 2022. Pro stavbu probíhá majetkoprávní zajištění v režii odboru Nemovitého 
majetku DP. 
 
0042495 - Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo nám. 
Stanice metra Karlovo náměstí byla jednou ze stanic, kde nebyl bezbariérový přístup zřízen již 
při její realizaci. Zároveň se nachází na důležitém přestupním místě MHD. 
Realizace byla zahájena v květnu 2019. Probíhají dokončovací práce na obnově povrchů 
chodníků a komunikace v ul. Václavská a Trojanova, probíhají technické prohlídky za účasti 
jednotek Technického úseku - Metro. Zkušební provoz byl úředně schválen a zahájen dne 
25. 5. 2021 na dobu 1 roku. 
 
0042923 - Příprava I. provoz. úseku trasy D metra 
Trasa metra I.D je jednou z nejdůležitějších připravovaných dopravních a veřejně prospěšných 
staveb v Praze. Její trasování a uvažovaný dopravní systém prošly dlouhým vývojem. Byla 
zpracována řada studií vedení trasy i dopravního systému pro nalezení optimální varianty. 
Výsledkem porovnání všech těchto studií a hodnocení je v současné době stabilizovaná trasa 
v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice, která je plně v souladu se všemi dalšími strategickými 
dokumenty hlavního města, a dále se zásadami územního rozvoje. V kontextu územního 
plánování lze dále doplnit, že 22. 4. 2021 byla Zastupitelstvem HMP schválena změna 
územního plánu č. 2440/00, která upravuje a doplňuje stávající územní plán v souvislosti 
s připravovanou stavbou Metra D, neboť dřívější územně plánovací dokumentace byla 
rozhodnutím Městského soudu v Praze zrušena. 
Pro celý úsek metra I.D v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice je vydáno platné územní 
rozhodnutí, které bylo společně s EIA (Environmental impact assessment - Vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí) prodlouženo do roku 2024. V prosinci 2019 vešla v platnost změna zákona 
č. 266/1994 Sb., o drahách a v červnu 2020 změna vyhlášky č. 177/1995 Sb. Dne 1. 6. 2021 
představenstvo DP rozhodlo usnesením č. 11/2021/8 o výběru nejvýhodnější nabídky 
zhotovitele stavební části úseku Pankrác - Olbrachtova. Dozorčí rada usnesením č. 6/2021/4 
udělila souhlas s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Zastupitelstvo HMP 
usnesením č. 28/1 ze dne 17. 6. 2021 a Rada HMP usnesením č. 1345 ze dne 7. 6. 2021 schválily 
realizaci výstavby Metra I.D v rozsahu I.D1 (Pankrác - Nové Dvory s přístupovými tunely 
z lokality Depo Písnice včetně dopravního systému) a garanci finančního krytí realizace této 
výstavby ze strany HMP. 
Je dokončena dokumentace pro výběr zhotovitele stavební části Olbrachtova (mimo) - Nové 
Dvory s přístupovými tunely TBM (Tunnel Boring Machine - technologie plnoprofilových 
razicích štítů) z lokality Depo Písnice (Varianta VI) a dokumentace pro výběr zhotovitele 
dopravního systému Pankrác - Nové Dvory.  
V prosinci 2019 byla podána hlavní žádost o stavební povolení Varianty VI, které bylo v červnu 
2021 vydáno. Vzhledem k obstrukcím Pankrácké společnosti předpokládáme nabytí právní 



moci v optimistickém případě v březnu 2022 a následně zahájení výstavby Pankrác - 
Olbrachtova. 
ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) dne 28. 6. 2021 zamítl rozklad společnosti 
Eurovia a potvrdil správnost nastavených podmínek zadávacího řízení na zhotovitele stavby 
úseku I.D1 Pankrác - Olbrachtova. DP na základě rozhodnutí představenstva společnosti 
podepsal smlouvu s vítězem veřejné zakázky na stavbu. První úsek metra D Pankrác - 
Olbrachtova postaví mezinárodní sdružení pěti společností - Subterra a.s., HOCHTIEF CZ 
a. s., STRABAG a.s., HOCHTIEF Infrastructure GmbH a Ed. Züblin AG, které ve veřejné 
zakázce nabídlo nejnižší cenu 13 750 mil. Kč. Dne 6. 9. 2021 podala EUROVIA CS, a. s. 
u krajského soudu žalobu proti rozhodnutí ÚOHS. Městský soud v Brně vyzval DP, zda se 
chce přihlásit jako osoba zúčastněná na řízení. Výbor projektu s účastí DP v řízení na základě 
doporučení advokátní kanceláře souhlasil. Na základě zamítnutí rozkladu ze strany ÚOHS 
u veřejné zakázky na komplexní monitoring a pasportizaci došlo dne 26. 11. 2021 k podpisu 
smlouvy se sdružením čtyř českých firem - SG Geotechnika a.s., INSET s.r.o., GeoTech-GS, 
a.s. a PUDIS a.s. 
Na jaře 2022 se předpokládá vypsání veřejné zakázky na zhotovitele stavby druhého úseku 
metra D Olbrachtova - Nové Dvory.  
 
0043920 - Výstavba nové vozovny Hloubětín 
Realizace I. etapy Energocentrum je dokončena a uvedena do zkušebního provozu dne 
30. 9. 2021 na dobu jednoho roku. 
II., III. a IV. etapa Výstavba nové vozovny Hloubětín: 
- obstaratel: smlouva je uzavřena 
- zhotovitel: probíhá výběrové řízení na výběr zhotovitele - nabídky uchazečů byly 
podány v řádném termu 1. 10. 2021. Probíhá hodnocení nabídek hodnotící komisí. Uchazeč byl 
vyzván k doplnění zadávací dokumentace. 
 
0044579 - Bezbarier. zpřístup. st. metra Jiřího z Poděbrad 
Předání staveniště proběhlo dne 1. 9. 2021, průběžně probíhají výrobní výbory na realizační 
dokumentaci stavby a realizace. 
Pasportizace, monitoring: dne 26. 5. 2021 byla odeslána výzva k zahájení poskytování služeb, 
které probíhají v součinnosti se stavební částí. 
 
0044583 - RTT Bubenské nábř.-Komunardů (Vltavská- Dělnická) 
Stavba zahrnuje rekonstrukci tramvajové trati, cca od uzlu Vltavská (mimo) po kolejovou 
konstrukci Dělnická - Komunardů (mimo). Délka úseku činí 1 367 m dvoukolejně. Dále bude 
provedena celková rekonstrukce trolejového vedení, z důvodu havarijního stavu většiny podpěr 
nosné konstrukce trolejového vedení, od křižovatky s Argentinskou po oblouk do ulice 
Komunardů. Stávající tramvajová trať ve velkoplošných panelech je zčásti ve špatném 
technickém stavu, zastávky Pražská tržnice jsou velmi úzké a bariérové. Výměna starých již 
dožilých trolejových stožárů bude spojena s pracemi na vylepšení ochrany trolejového vedení 
proti přepětí. 
Realizace I. etapy (Komunardů jih) úspěšně proběhla na podzim 2019. 
Po vypracování studie IPR (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) na úsek 
Argentinská - Komunardů byl vybrán zhotovitel projekčních prací II. etapy, požadavek 
na odevzdání projektové dokumentace byl stanoven k 31. 12. 2020. Byl předložen návrh 
na uzavření 1. dodatku k prováděcí smlouvě s termínem odevzdání projektové dokumentace 
do 30. 8. 2021. Důvodem prodloužení termínu dodání projektové dokumentace je koordinace 
s projektovou přípravou stavby lávky „HolKa“ (Holešovice - Karlín).  



S ohledem na vývoj přípravy lávky „HolKa“ a záměry PVS (Pražská vodohospodářská 
společnost a. s.) na Bubenském nábřeží došlo k rozdělení II. etapy na dvě části. I. část II. etapy 
v úseku Vltavská (mimo) - Argentinská (mimo) byla realizována na podzim 2021 a v současné 
době je rekonstruovaná trať uvedena do zkušebního provozu (od 5. 11. 2021 do 30. 4. 2022). 
O společné povolení na II. část II. etapy v úseku Argentinská (včetně) - Komunardů (mimo) 
bylo zažádáno v prosinci 2021. Rekonstrukce tramvajové trati v této části je plánována 
na podzim roku 2022. 
 
0044585 - T. smyčka Depo Hostivař 
Tramvajová smyčka bude umístěna při ul. Černokostelecká a Sazečská, v předpolí stanice metra 
Depo Hostivař (v místě stávajícího záchytného parkoviště P+R a autobusového terminálu). 
Délka TT činí cca 0,5 km. Pro stavbu bylo v roce 2019 získáno pravomocné územní rozhodnutí 
a v roce 2020 pravomocné stavební povolení. Akce je koordinována s probíhajícím projektem 
parkovacího domu, investorem je Odbor investiční MHMP. Pro povolení stavby parkovacího 
domu byla v roce 2020 vydána změna územního rozhodnutí tramvajové smyčky. V březnu 
2021 byla zajištěna projektová dokumentace pro provedení stavby. 
Výběr dodavatelů: 
- Dne 10. 6. 2021 došlo k podpisu smlouvy o dílo na zajištění inženýrské činnosti. 
- Výběr zhotovitele stavby - proběhlo rozhodnutí o výběru dodavatele. Smlouva o dílo 
odeslána k podpisu vybranému dodavateli.   
Zahájení stavby je plánováno na 11. 3. 2022 s předpokládaným termínem dokončení v srpnu 
2022. 
 
0044586 - TT Muzeum 
Předmětem akce je zřízení kolejového napojení z Vinohradské a Škrétovy ulice do prostoru 
mezi budovami Národního muzea ve Vinohradské ulici. Délka tramvajové trati je cca 
150 metrů, jedná se však o řešení technicky komplikovaného uzlu s křížením ul. Legerova. 
Akce byla navržena a je zpracovávána na základě koncepční studie IPR (Institut plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy) „Kulturní distrikt/okolí budov Národního muzea“ z roku 2018, 
se kterou je plně koordinována. Cílem akce je vytvoření propojení s připravovanou stavbou 
tramvajové trati Václavské náměstí. Byl zpracován projekt ke společnému povolení (sloučené 
územní rozhodnutí a stavební povolení) a od září 2021 probíhá jeho projednání. Plán realizace 
bude stanoven dle postupu projednání a koordinace se související akcí oprav mostních objektů 
v ul. Legerova (most X675 ve vlastnictví TSK). Zahájení stavby se předpokládá v roce 2023. 
 
0045378 - Nájezd rampy na hraně nástupiště metra na tr.A a B 
Nájezdová rampa, vybavená hřebenovým profilem Gapfiller, pomáhá imobilním cestujícím 
překonat výškový rozdíl mezi podlahou vozidla a nástupištěm. Rampa je zkonstruována tak, 
aby svou šířkou nezasahovala do bezpečnostního pásu na nástupišti, využívá uchycení 
pro hřebenový profil Gapfiller a její konstrukce je od nástupiště elektricky odizolována. 
Při nutnosti demontáže rampy může být hřebenový profil Gapfiller vrácen zpátky na hranu 
nástupiště. Rampa je namontována vždy k prvním dveřím soupravy za strojvedoucím 
ve správném směru jízdy. Rampa je opatřena protiskluzovým nátěrem černé barvy a žlutými 
výstražnými pruhy. Detaily konstrukce řeší projektová dokumentace. 
Rampy odstraňují výškovou bariéru při nástupu imobilních cestujících do nebo ze soupravy 
metra. Další etapa je nyní časově závislá na rekonstrukci hrany nástupiště a instalací 
hřebenového profilu. 
 
 
 



0045380 - LD Podbaba -Troja – Bohnice 
Jedná se o městskou lanovou dráhu (třílanový závěsný systém) se dvěma koncovými a jednou 
mezilehlou stanicí, která spojí zastávku tramvají, autobusů a železnice v Podbabě se sídlištěm 
Bohnice přes lokalitu Podhoří v městské části Praha - Troja. Bude tak umožněno jak spojení 
Prahy 6 a Prahy 8, tak i obsluha rekreační zóny v oblasti pravého břehu Vltavy, a také areálu 
ZOO Praha. Plně bezbariérový dopravní systém předpokládá kabiny o kapacitě 
až 35 cestujících, které pojedou v intervalu 1 minuty. Lanová dráha bude součástí systému PID. 
Investiční akce byla delimitována usnesením RHMP č. 1787 ze dne 24. 8. 2020 z Odboru 
investičního MHMP na Dopravní podnik hl. m. Prahy. Ještě v režii Odboru investičního 
MHMP byla zpracována upřesňující technická studie, na jejímž podkladě bylo přistoupeno 
k přípravě dalších kroků již v gesci DP. Dopravní podnik začátkem roku 2021 zajistil předběžné 
tržní konzultace, které potvrdily vybrané závěry z technické studie. V návaznosti na předběžné 
tržní konzultace bylo přistoupeno k přípravě veřejné zakázky na výběr zpracovatele projektové 
dokumentace, který zajistí další stupně projektové dokumentace, jako první bude zajištěno 
zpracování a projednání dokumentace EIA (Environmental impact assessment - Vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí). Zároveň byl na podzim 2021 vybrán organizátor architektonické 
soutěže, jež bude zahájena začátkem roku 2022. Současně však musí dojít ke schválení změny 
Územního plánu. Předpoklad realizace je mezi lety 2024 - 2026. 
 
0045505 - Elektrifikace infrastrukt , e- BUS linky č. 140 
Projekt je v souladu s „Koncepcí využití alternativních paliv v podmínkách autobusové 
dopravy DP“, jež byla schválena Radou HMP v dubnu 2020 a zároveň naplňuje cíle stanovené 
v „Klimatickém závazku hl. m. Prahy“ a na něj navazujícím „Klimatickém plánu hl. m. Prahy“. 
Projekt elektrifikace BUS linky 140 bezprostředně navazuje na pilotní projekt dynamického 
nabíjení v Prosecké ulici (od 1. 7. 2018 jako linka 58). Princip dynamického nabíjení je vhodný 
především pro páteřní autobusové linky s vysokým denním proběhem a velkou přepravní 
poptávkou, které jsou obsluhovány převážně kloubovými vozidly navíc často v obtížných 
sklonových poměrech. Cílem projektu je nasazení kloubových bateriových trolejbusů na linku 
140, které plně nahradí stávající naftové kloubové autobusy. Za tímto účelem je nutno 
vybudovat trolejové vedení trolejbusového typu v části trasy linky (cca 45 % trasy), přičemž 
ve zbytku trasy pojede vozidlo v režimu „na baterii“. Projekt získal všechna potřebná povolení, 
v roce 2021 došlo k výběru zhotovitele stavby a začátkem roku 2022 byla zahájena samotná 
realizace stavby s předpokladem dokončení do října 2022. 
 
0045518 - RTT Ohrada – Palmovka 
Předmětem akce je zejména rekonstrukce mostního objektu mezi zastávkami Krejcárek 
a Palmovka přes železniční tratě, vč. přeložení zastávky Krejcárek, úpravy směrového vedení 
tramvajové trati a modernizace kolejového svršku v celé délce vyloučeného úseku mezi 
Ohradou a Palmovkou. 
V roce 2021 bylo na akci získáno stavební povolení. Byl vybrán generální dodavatel stavby. 
Předpoklad zahájení stavby je I.- II. čtvrtletí roku 2022. 
 
0045520 - RTT Nábř.Edvarda Beneše (Čechův most-Leten. tunel) 
V rámci akce bude provedena rekonstrukce tramvajové trati na nábřeží E. Beneše mezi 
Čechovým a Štefánikovým mostem. V rámci akce byla nahrazena současná konstrukce 
z velkoplošných panelů za novou konstrukci s upevněním kolejnic na betonové desce. 
Realizace akce byla zahájena 28. 8. 2021, rekonstrukce byla dokončena. V termínu 
od 31. 10. 2021 do 1. 4. 2022 je trať uvedena do zkušebního provozu. 
 
 



0045521 - RTT Palackého most – Lidická 
Součástí akce bude nahrazení současných velkoplošných panelů v úseku mezi křižovatkami 
Anděl a Palackého náměstí. Akce není aktuálně v jakékoliv fázi přípravy. 
 
0045522 - TT Václavské náměstí (Jindřišská - Muzeum) 
Předmětem akce je zřízení nové tramvajové trati na Václavském náměstí, z jeho poloviny 
(křižovatka s ulicemi Jindřišská - Vodičkova) až do prostoru před Národním muzeem, kde 
je akce napojena na koordinovanou akci Tramvajová trať Muzeum. Délka trati je 0,6 km 
dvoukolejně. Akce je připravována na základě studie nové podoby náměstí, jejíž aktualizovaná 
podoba byla schválena Radou hl. m. Prahy v roce 2019. Z této studie vyplývá poloha 
tramvajové trati i uspořádání náměstí. Akce je koordinována s několika dalšími záměry, 
vyplývajícími z uvedené studie, z nichž je zejména limitující plánovaná výstavba retenční 
nádrže. V letech 2020 - 2021 byl zpracován projekt ke společnému povolení (sloučené územní 
rozhodnutí a stavební povolení) a v červnu 2021 byla podána žádost o společné povolení 
stavby, příslušné řízení bylo zahájeno 6. 12. 2021. Od konce roku 2021 probíhá příprava výběru 
zhotovitele stavby. Plán realizace bude stanoven dle postupu projednání a koordinace 
souvisejících akcí, zahájení stavby se předpokládá na konci roku 2022. 
 
0045523 - RTT Vladimírova - Vozovna Pankrác 
Součástí akce je rekonstrukce tramvajové trati od křižovatky Nuselská - Vladimírova 
po obratiště Vozovna Pankrác, vč. obnovení části tramvajové trati v ul. Na Pankráci 
po ul. Hvězdovu. 
V roce 2020 proběhla I. etapa, zahrnující rekonstrukci ul. Na Veselí a Soudní, vybudování nové 
kolejové konstrukce Na Pankráci - Na Veselí a prodloužení tramvajové trati ke křižovatce 
s ul. Hvězdovou. 25. 11. 2021 byl na I. etapu akce vydán kolaudační souhlas. 
Od března do června 2021 proběhla II. etapa, zahrnující rekonstrukci tramvajové trati 
v ul. Táborská a Na Pankráci, vč. úpravy přestupní zastávky Pražského povstání na náměstí 
Hrdinů. Od 4. 6. 2021 do 30. 6. 2022 je rekonstruovaná trať (II. etapa) ve zkušebním provozu. 
 
0045524 - TT vozovna Kobylisy-Zdiby (úsek v hl. m. Praze) 
Předmětem akce, připravované ve spolupráci se Středočeským krajem, reprezentovaným 
Krajskou správou a údržbou silnic, je novostavba tramvajové trati vedená ze stávající smyčky 
Vozovna Kobylisy ulicí Ústeckou na hranici Prahy, a dále po silnici č. II/608 ke křižovatce 
s dálnicí D8, kde je navrženo ukončení smyčkovým obratištěm a kapacitní parkoviště P+R. 
Délka trati je 5,6 km, z toho úsek na území hl. m. Prahy činí 3,0 km. V roce 2020 projekt získal 
souhlasné stanovisko EIA (Environmental impact assessment - Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí) a v září 2021 byl zpracováván předkoncept projektové dokumentace k územnímu 
řízení reflektující požadavky vzniklé v rámci řízení EIA. Od října 2021 probíhá jednání 
k podobě konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí. 
 
0045527 - TT Bolzanova - Hlavní nádraží – Muzeum 
Plánovaná novostavba důležitého propojení tramvajových tratí v centru města s novou 
zastávkou přímo před odbavovací halou Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech. Délka trati 
je cca 0,9 km z křižovatky Bolzanova - Opletalova do prostoru u Národního muzea, kde bude 
trať napojena na připravovaný projekt Tramvajová trať Muzeum. Přípravu akce v koncepční 
rovině vede IPR (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy), který organizuje 
architektonickou soutěž formou soutěžního dialogu, ze kterého vzejde projektant. Předpoklad 
průběhu soutěžního dialogu je v roce 2022 a přípravy projektu k územnímu řízení jsou v roce 
2023. 
 



0045529 - OPD - T. smyčka Zahradní Město 
Dne 10. 9. 2021 byla smyčka uvedena do zkušebního provozu. Slavnostní zprovoznění 
proběhlo dne 15. 9. 2021. 
 
0045533 - Rek.st.metra Invalidovna vč.bezbariér.zpřístupnění 
Geologický průzkum je hotový. Došlo ke změně developera na rekonstrukci stanice. Probíhá 
prověřování jediné možné varianty provedení bezbariérového zpřístupnění. 
 
0045537 - OPD - TT Modřany – Libuš 
Předmětem akce je výstavba nové tramvajové trati o délce 1,9 km za současnou konečnou 
Sídliště Modřany do nové konečné stanice Libuš, situované v prostoru u budoucí stanice 
metra D. Na trati jsou navrženy čtyři nové zastávky, trasa je zakončena úvratí, kterou je 
plánováno v rámci koordinované akce doplnit dočasnou smyčkou a ve výhledu nahradit 
trvalým prodloužením na Nové Dvory. Územní rozhodnutí bylo zajištěno v roce 2017, 
pravomocné stavební povolení v roce 2021. Probíhá výběr zhotovitele stavby, s cílem jeho 
zajištění na podzim 2021. Zahájení stavby je plánováno v I. - II. čtvrtletí roku 2022 a dokončení 
realizace akce bude probíhat v II. - III. čtvrtletí roku 2023. Pro stavbu probíhá majetkoprávní 
zajištění. 
 
0046322 - Spálená - zlepšení cyklistické infrastruktury 
V srpnu 2021 proběhla z důvodu zlepšení cyklistické infrastruktury předlažba povrchu 
tramvajové trati v ulici Spálená (úsek Národní - Ostrovní) drobnou dlažbou. 
 
2480623 - Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice 
Dejvická 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – dosažení 
energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce 
náročných vzduchotechnických zařízení za moderní energeticky efektivní systém nuceného 
větrání s rekuperací odpadního tepla. 
Projekt "Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra - stanice Dejvická" 
spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých 
a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení za moderní energeticky efektivní 
systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. 
Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací - výměnou. 
Dalšími cíli projektů jsou: 
- snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí 
prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic, 
- snížení nákladů na provoz vzduchotechnických zařízení, 
- zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT, 
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek 
zaměstnanců DP. 
Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení 
pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. 
Samotná realizace projektu probíhala na základě uzavřené smlouvy o financování projektu 
a dodatku č. 1 a č. 2 v období 1. 6. 2018 - 31. 10. 2020. 
 
2480624 - Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra- stanice 
Smíchovské nádraží 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – dosažení 
energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce 



náročných vzduchotechnických zařízení za moderní energeticky efektivní systém nuceného 
větrání s rekuperací odpadního tepla. 
Projekt "Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra - stanice Smíchovské 
nádraží" spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících 
zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení za moderní 
energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. 
Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací - výměnou. 
Dalšími cíli projektů jsou: 
- snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí 
prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic, 
- snížení nákladů na provoz vzduchotechnických zařízení, 
- zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT, 
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek 
zaměstnanců DP. 
Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení 
pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. 
Samotná realizace projektu probíhala na základě uzavřené smlouvy o financování projektu 
a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 v období 1. 06. 2018 - 31. 12. 2021. 
 
2480626 - Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Náměstí 
Republiky 
Projekt "Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra - stanice Náměstí 
Republiky" spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících 
zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení za moderní 
energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. 
Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací - výměnou. 
Dalšími cíli projektů jsou: 
- snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí 
prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic, 
- snížení nákladů na provoz vzduchotechnických zařízení, 
- zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT, 
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek 
zaměstnanců DP. 
Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení 
pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. 
Samotná realizace projektu probíhala na základě uzavřené smlouvy o financování projektu 
a dodatku č. 1 a č. 2 v období 1. 6. 2018 - 31. 10. 2020. 
 
 
ROPID 
 
0044940 - SW systém pro přepravu ZTP 
Cílem bylo vytvoření a vývoj aplikačního software pro dispečink ROPID, zajišťujícím 
koordinaci přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace, další rozvoj sw a zajištění 
servisních služeb souvisejících se SW. SW je tvořen ze tří částí, které jsou vzájemné funkčně 
provázané, a to z webové aplikace sloužící pro potřeby dispečerů, webového rozhraní pro 
objednávání služby ze strany klientů a z mobilní aplikace sloužící pro potřeby řidičů 
přepravující osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
 



0045038 - Nová vizuální identita PID 
V roce 2021 byla realizována pouze část prací na novém manuálu, spočívající ve vytvoření 
kompletní piktogramové sady, návrhu uniforem interních materiálů organizátorů i uniforem 
personálu, a také cca poloviny všech požadovaných typů vozidel. S ohledem na výhodnost 
dopracování zbylých typů dle aktuálních výrobních programů jednotlivých výrobců vozidel i 
dle skutečné poptávky jednotlivých dopravců je předpokládáno dopracování zbylého 
požadovaného počtu vozidel až v průběhu roku 2022.  
 
0045826 - Graficko-designérská soutěž JIS – výstupy 
Investiční akce nebyla v roce 2021 realizována. Na základě harmonogramu graficko-
designérské soutěže budou výsledky soutěže vyhlášeny v období březen – duben 2022. Teprve 
po vyhlášení výsledků soutěže bude možné čerpat schválené investiční náklady na výstupy 
graficko-designérské soutěže JIS, tj. výrobu prototypů dle vítězného návrhu, licence na novou 
grafiku a náklady na vlastní grafický manuál JIS. 
 
0045903 - Úpr. nebyt. prostor v terminálech Zličín a Letňany 
V roce 2021 proběhla přestavba a úprava nebytových prostor na terminálu Zličín pro potřeby 
zřízení informačně-prodejního místa, a také nebytových prostor v Libuši jako zázemí pro 
dispečink pro hendikepované. Akce byla navržena v návaznosti na předchozí úkoly zadané hl. 
m. Prahou organizaci ROPID na provozování autobusových stanovišť pro veřejnou dopravu v 
rámci hl. m. Prahy a na zajištění dopravy na zavolání pro hendikepované.  
Uvedená investiční akce obsahovala projektovou přípravu, zajištění schvalovacího procesu a 
samotnou realizaci stavebních úprav včetně vybavení pro prostory v rámci stanice metra Zličín 
(informačně-prodejní kancelář) a Libuš (kanceláře pro dispečink pro hendikepované včetně 
zajištění bezbariérové přístupnosti). 
 
0045904 - Informačně-navigační plochy v rámci projektu JIS 
Investiční akcí mělo dojít k pořízení a instalaci informačně-navigačních zařízení pro cestující 
na terminálech Černý Most, Zličín a Roztyly (elektronické informační panely, samostatně 
stojící vitríny pro papírové informace pro cestující, dále pořízení a instalaci samostatně stojících 
vitrín pro papírové informace pro cestující v rámci železniční stanice Praha hlavní nádraží (ve 
spolupráci s DPP a SŽ), obojí včetně projektové přípravy a zajištění schvalovacího procesu. 
Dále bylo navrhováno pořízení a instalace směrových tabulí pro zajištění přehledné navigace 
přístupu k nově budovaným železničním zastávkám v Praze pro cestující z jiných módů veřejné 
dopravy (a obráceně) nad rámec celostátního standardu SŽ, konkrétně v lokalitách Praha-Eden 
a Praha-Zahradní Město.  
V roce 2021 se podařilo pořídit s časových důvodů jen jeden odjezdový panel, který by měl být 
v designovém provedení umístěn na zastávce Praha – Klánovice.  V roce 2022 plánujeme 
využít finanční prostředky na pořízení druhého prototyp označníku a prototyp odjezdového 
panelu v designu Olgoj Chorchoj. Dále plánujeme dát do haly Hlavního nádraží vitríny s 
informacemi pro cestující. 
 
0045905 - Revitalizace informačního kiosku žel. st. Smíchov 
Investiční akcí byla plánována náhrada za informační kiosek starý 10 let, který již nesplňuje 
potřebné technické parametry a je morálně zastaralý. Jeho další využití nelze předpokládat a 
podpora tohoto výrobku byla již ukončena. Cílem je výměna za moderní typ, vzhledově a 
funkčně odpovídající době. Poskytovat by nově měl aktuální odjezdy vč. zpoždění všech typů 
dopravy v uzlu (tzn. metro, tramvaj, bus městský/příměstský, vlak). Jeho umístění ve vestibulu 
naproti pokladnám ČD je ideálním místem. Cestující vystupující z vlaku mohou rychle získat 
přehled o odjezdech spojů MHD. Stávající zařízení toto neumožňuje - nelze jej upgradovat, 



navíc zobrazovací plocha je malá a neodpovídá současnému trendu. Nový vnitřní informační 
stojan uvažujeme se zobrazovací plochou, která zajistí lepší čitelnost okolo 32 palců LCD. 
Stojan bude připojen do systému MPVNET (monitorování provozu vozidel v PID), bude 
zobrazovat aktuální zpoždění a bude na něj možné v případě mimořádností zobrazovat i textové 
informace z dispečinku PID. Nové zařízení zlepší informovanost cestujících v uzlu zejména po 
dobu rekonstrukce okolí.  
Částka nebyla v roce 2021 čerpána z důvodu omezených kapacit na straně dodavatele kiosku. 
Předpoklad instalace kiosku je první polovina 2022. 
 
0045906 - El. dobíjecí st. pro osobní vozy - zast. Letňany 
V roce 2020 bylo zakoupeno vozidlo s plug-in hybridním pohonem, jehož kupní cena byla 
částečně pokryta dotací v rámci výzvy „Podpora alternativních způsobů dopravy“ Ministerstva 
životního prostředí. Pro lepší využití provozu na elektrický pohon tohoto vozidla bylo nutné 
vystavět dobíjecí stanici v místě pracoviště v Letňanech. Tato realizovaná investice umožní 
nabíjení elektrických vozidel či vozidel na smíšený pohon v následujících letech.  
 
0045926 - Analytická studie datové základny JIS 
Na základě schváleného Usnesení Rady hlavního města Prahy (dále jen „RHMP”) č. 293 ze 
dne 22. 2. 2021 je jedním z cílů projektu Jednotného informačního systému (dále jen „JIS”) 
navržení a vytvoření datové základny dle schválené Realizační studie JIS. Datová základna má 
v budoucnu sloužit jako centrální bod celého systému v rámci JIS a zajišťovat hlavně datová 
propojení mezi systémy organizací hl. m. Prahy. Bez zpracování datové základny není možné 
nový systém JIS implementovat, udržovat ani spravovat. Její absence může komplikovat též 
implementaci některých pilotních opatření a nastavení kompetencí.  
V roce 2021 byla podle smlouvy poskytnuta záloha dodavateli ve výši 30%. Uzavřením 
dodatku ke smlouvě na konci roku 2021 došlo k prodloužení termínu dodání do konce února 
2022. Po předání díla bude uhrazeno zbylých 70% celkové částky. 
 
0045927 - Rekonstrukce společných prostor ROPID 
V rámci rekonstrukce již byla zřízena druhá zasedací místnost s ohledem na větší nutnost online 
jednání a konferenčních hovorů. Stěžejní bude rekonstrukce neutěšeného stávajícího stavu 
společných prostor (vstupní prostor, společná chodba, sociální zařízení, stávající zasedací 
místnost, dva kuchyňské kouty a prostory pro kopírky), které nebyly za posledních 25 let 
rekonstruovány a významná část pracovního, technického a sociálního zařízení je zastaralá 
a mnohdy nefunkční. 
 
0046108 - Revitalizace autobusového terminálu Černý Most 
Špatný technický stav lávek bohužel zapříčiňuje většinu problémů TČM. V rámci koordinace 
opatření na TČM se ukázalo, že je nezbytné co nejdříve odstranit zatékání a provést související 
sanace. Zatékání poškozuje nejen samotné lávky, ale také povrchy i vybavení TČM. Z tohoto 
důvodu na začátku července 2021 zahájila organizace TSK práce na opravě lávek, které budou 
dokončeny nejpozději na jaře 2022. Vyřešení problémů se zatékáním významně zlepší vnímání 
terminálu ze strany cestujících a umožní následně (po opravě lávek) obnovu mobiliáře, 
osvětlení nebo instalaci moderních informačních systémů. Do současné doby se díky 
koordinaci částečně podařilo realizovat některá plánovaná opatření, které dotčené organizace 
pokryly ze svých interních rozpočtů. Jednalo se např. o výměnu desek zastřešení (realizace 
TSK), natření a opravu zábradlí (TSK), výměnu podhledů ve stanici metra (DPP), instalaci 
nového statického informačního systému (ROPID), zřízení nového jízdenkového automatu v 
jižní části (DPP), minimalizaci ploch pro přistávání ptactva ve stanici metra (DPP) a další. 



Po dokončení opravy lávek ze strany TSK, zahájí organizace ROPID instalaci moderních 
zastávkových informační systémů (včetně projektové přípravy), instalaci kvalitního osvětlení 
(včetně projektové přípravy), nahradí současný nevyhovující mobiliář modernějším a ve 
sjednoceném designu (lavičky, koše), instaluje nové informační vitríny pro cestující, odstraní 
citybloky, instaluje nové zábradlí a opraví či vymění držáky na statický informační systém.  
V roce 2021 nebyla plánovaná částka čerpána z důvodu výrazného prodloužení přípravy 
projektové dokumentace na elektro a síťové rozvody pro informační panely a osvětlení na 
terminálu ČM. Dokumentaci již máme k dispozici, proto v letošním roce předpokládáme 
vyčerpání této částky na realizaci rozvodů pro informační panely a osvětlení. Dále budou 
realizovány další plánované akce v rámci revitalizace (pořízení info panelů, osvětlení, lavičky, 
zábradlí, info vitríny).  
V roce 2021 nebyla plánovaná částka čerpána z důvodu výrazného prodloužení přípravy 
projektové dokumentace na elektro a síťové rozvody pro informační panely a osvětlení na 
terminálu ČM. Dokumentaci již máme k dispozici, proto v letošním roce předpokládáme 
vyčerpání této částky na realizaci rozvodů pro informační panely a osvětlení. Dále budou 
realizovány další plánované akce v rámci revitalizace (pořízení info panelů, osvětlení, lavičky, 
zábradlí, info vitríny).  
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
MHMP - FON 2360464 Zkvalitnění infrastruktury žáků střední  627,30 587,28 0,00 37,80 37,10 98,15 0,00 2,22
MHMP - FON 2531311 Rozšíření kapacity MŠ Písnický domeč 547,70 492,60 0,00 496,10 475,23 95,79 0,00 -441,00
MHMP - FON 2540873 Modernizace učeben chemie, biologie  1 326,90 714,57 0,00 765,00 0,00 0,00 0,00 -152,67
MHMP - FON 2540929 Modernizace vybavení v Univerzitní zá  1 288,20 0,00 0,00 613,20 306,59 50,00 0,00 675,00
MHMP - FON 2540992 Modernizace zařízení a vybavení SPŠD  3 515,70 1 004,55 0,00 1 008,10 972,54 96,47 0,00 1 503,05
MHMP - FON 2541038 Modernizace zařízení a vybavení ARCU  687,80 195,41 0,00 198,00 144,94 73,20 0,00 294,39
MHMP - FON 2541052 Modernizace odborných učeben na ZŠ 2 766,30 0,00 0,00 1 080,00 972,12 90,01 0,00 1 686,30
MHMP - FON 2541055 Vybavení a modernizace učebny pro v  1 850,20 1 035,48 0,00 765,00 759,51 99,28 0,00 49,72
MHMP - FON 2541111 Semínko - bezpečný a podnětný prost   1 020,20 0,00 0,00 45,00 45,00 100,00 0,00 975,20
MHMP - INV 0040431 Konzervatoř J.Ježka-nástavba obj. 60 000,00 288,00 40 000,00 5 000,00 767,28 15,35 0,00 54 712,01
MHMP - INV 0040548 SOŠ staveb.a zahrad. P9-zateplení obj  209 000,00 163 678,17 22 000,00 32 000,00 27 721,67 86,63 0,00 13 321,83
MHMP - INV 0041436 Park vodních sportů Praha 149 000,00 6 561,59 0,00 1 000,00 611,78 61,18 0,00 141 438,41
MHMP - INV 0042296 Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pa   196 400,00 1 721,17 0,00 1 000,00 73,72 7,37 0,00 193 678,83
MHMP - INV 0042837 Rekonstrukce Gymnázia prof.J.Patočk 150 000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 149 500,00
MHMP - INV 0042981 Rekonstrukce Duncan 70 000,00 2 826,58 20 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 65 673,42
MHMP - INV 0043010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výsta  120 000,00 2 661,56 38 000,00 10 000,00 105,22 1,05 0,00 107 338,44
MHMP - INV 0043359 ZŠ pro žáky s poruchami chování 140 000,00 2 814,87 5 000,00 2 500,00 1 097,07 43,88 0,00 134 685,13
MHMP - INV 0043361 Výstavba tělocvičny Voděradská 143 000,00 22,99 5 000,00 2 000,00 411,40 20,57 0,00 140 977,01
MHMP - INV 0043727 Přístavba MŠ Aloyse Klara 70 000,00 4 475,13 12 000,00 12 000,00 11,50 0,10 0,00 53 524,87
MHMP - INV 0043769 Umělecká škola Znojemská 140 000,00 24 224,12 3 000,00 2 000,00 609,54 30,48 0,00 113 775,88
MHMP - INV 0043928 Gymnázium Na Zatlance 110 000,00 1 050,00 0,00 3 000,00 1 053,04 35,10 0,00 105 950,01
MHMP - INV 0044800 Sportovní hřiště ZŠ Zličín 27 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00
MHMP - INV 0044801 Dostavba tělocvičny SŠ - COPTH Podě 80 000,00 427,37 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 78 572,64
MHMP - INV 0044802 Taneční sál konzervatoře HMP 150 000,00 0,00 4 000,00 500,00 117,01 23,40 0,00 149 500,00
MHMP - INV 0044806 ZŠ Šeberov 485 000,00 118,00 0,00 50 000,00 328,00 0,66 0,00 434 882,00
MHMP - INV 0045130 SŠT Zelený pruh - rekonstrukce bazén 135 000,00 0,00 5 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 134 500,00
MHMP - PRI 0011113 EU-Krajský akční plán II (inovace) 4 884,80 0,00 0,00 3 784,30 616,61 16,29 0,00 1 100,50
MHMP - SML 0010876 EU-Komplexni program rozvoje Praha 72 350,00 44 615,91 9 000,00 26 493,60 5 112,37 19,30 0,00 1 240,49
MHMP - SML 0042219 SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.části objektu 43 359,80 8 524,23 0,00 25 085,20 25 080,40 99,98 0,00 9 750,38
MHMP - SML 0042843 Granty sport - investice 955 800,00 848 621,50 50 000,00 47 420,00 47 414,13 99,99 0,00 59 758,50
MHMP - SML 0043368 VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská,P6-r  56 963,10 907,50 0,00 12 924,40 5 723,97 44,29 0,00 43 131,20
MHMP - SML 0043733 ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba o  54 738,30 16 767,01 0,00 17 517,10 17 490,88 99,85 0,00 20 454,19
MHMP - SML 0043734 SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba uče  50 735,20 9 169,99 0,00 22 835,00 22 807,57 99,88 0,00 18 730,21
MHMP - SML 0043932 Gym. K.Sladkovského, P3 - rekonstruk  34 000,00 474,32 31 200,00 10 200,00 3 466,31 33,98 0,00 23 325,68
MHMP - SML 0043934 Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zate  46 842,10 295,65 35 000,00 422,20 422,17 99,99 0,00 46 124,25
MHMP - SML 0043935 Karlínská OA a VOŠ ekonomická,P8-re   73 850,00 258,64 37 500,00 37 500,00 29 011,01 77,36 0,00 36 091,36
MHMP - SML 0043936 Karlínské gymnázium, P8 - sanace sut 35 600,00 2 225,80 0,00 213,00 0,00 0,00 0,00 33 161,20
MHMP - SML 0043937 Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, P    36 906,40 17 831,01 15 000,00 15 000,00 13 800,54 92,00 0,00 4 075,39
MHMP - SML 0043940 Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly  26 820,38 820,38 24 000,00 2 745,40 2 524,74 91,96 0,00 23 254,60

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
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Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021

MHMP - SML 0044529 Rekonstrukce budovy DDM v Suchdol 21 320,00 608,87 12 000,00 4 112,60 1 524,85 37,08 0,00 16 598,53
MHMP - SML 0044549 Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Intelig  370 000,00 0,00 152 147,00 0,00 0,00 *** 0,00 370 000,00
MHMP - SML 0044688 Gymn. Na Vítězné pláni, P4 - letní šatn   11 354,59 313,09 0,00 41,50 41,49 99,98 0,00 11 000,00
MHMP - SML 0044689 Jazyková škola, P1 - rekonstrukce oke   19 953,80 13 824,78 0,00 5 020,00 4 978,88 99,18 0,00 1 109,02
MHMP - SML 0044702 SPŠ stroj. Betlémská, P1 - rekonstrukc  38 364,20 364,90 30 000,00 32 908,00 32 889,64 99,94 0,00 5 091,30
MHMP - SML 0044703 DDM Dům UM, P10 - rek. odlouč. prac.  21 207,30 249,38 0,00 9 310,00 8 904,13 95,64 0,00 11 647,92
MHMP - SML 0044768 DDM HMP, P8 - nást. obj. letních šaten 11 140,00 1 534,48 0,00 2 382,50 878,97 36,89 0,00 7 223,02
MHMP - SML 0044776 MŠ a ZŠ, P9 - nástavba MŠ, Litvínovsk  22 665,40 356,80 0,00 44,60 0,00 0,00 0,00 22 264,00
MHMP - SML 0044778 Gymnázium Na Pražačce, P3 - nástavb  39 314,80 113,74 0,00 1 166,90 700,16 60,00 0,00 38 034,16
MHMP - SML 0044779 SPŠ sdělovací techniky, P1 - rekonstru  22 293,30 434,63 15 000,00 15 000,00 14 921,25 99,48 0,00 6 858,67
MHMP - SML 0044826 Gymnázium Špitálská, P9 - rekonstruk  12 339,50 338,80 12 000,00 12 000,00 4 440,27 37,00 0,00 0,70
MHMP - SML 0044850 PPP pro Prahu 7 a 8 - rek. obj. Glowac  21 914,90 1 886,39 7 500,00 20 028,50 20 028,41 100,00 0,00 0,01
MHMP - SML 0044976 VOŠ a SPŠ Na Příkopě, P1 - rekonstru  22 550,60 0,00 22 000,00 21 889,80 440,44 2,01 0,00 660,80
MHMP - SML 0045001 OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce so 10 603,50 8 181,17 0,00 120,70 120,69 99,99 0,00 2 301,63
MHMP - SML 0045070 ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1- rekonstruk  6 296,60 176,90 8 000,00 7 823,20 488,72 6,25 0,00 -1 703,50
MHMP - SML 0045132 Gymnázium Ch.Dopplera, P5 - rekonst  10 000,00 0,00 0,00 188,80 0,00 0,00 0,00 9 811,20
MHMP - SML 0045133 Gymnázium Loučanská, P5 - rekonstru  12 600,00 0,00 0,00 350,50 350,42 99,98 0,00 12 249,50
MHMP - SML 0045134 OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce o   22 000,00 59,83 16 140,00 5 840,00 418,84 7,17 0,00 16 100,17
MHMP - SML 0045135 Pražská konzervatoř, P1 - rek. malého  11 713,80 4 609,12 0,00 3 152,30 3 138,27 99,55 0,00 3 952,38
MHMP - SML 0045138 ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce ob  60 455,60 717,60 14 000,00 1 236,00 1 235,93 99,99 0,00 58 502,00
MHMP - SML 0045139 ZŠ Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlav  10 000,00 35,05 9 000,00 2 650,40 122,59 4,63 0,00 7 314,55
MHMP - SML 0045207 Gymnázium Arabská, P6 - výstavba víc  36 041,70 214,17 0,00 428,40 428,34 99,99 0,00 35 399,13
MHMP - SML 0045233 ZŠS, P6 - nová stavba venkovní odbor  6 100,00 5 947,68 0,00 60,50 60,50 100,00 0,00 91,82
MHMP - SML 0045479 DDM Modřany - přístavba objektu Urbá 25 000,00 0,00 25 000,00 13 231,80 12 589,40 95,15 0,00 11 768,20
MHMP - SML 0045480 SŠAaI Weilova, P 10 - rek. elektroinsta 27 600,00 0,00 14 750,00 12 474,80 11 222,97 89,97 0,00 15 125,20
MHMP - SML 0045481 ZŠ por. zraku P2 - rek. vestavby a střec 16 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
MHMP - SML 0045482 VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rek. 33 886,00 0,00 0,00 887,70 887,66 100,00 0,00 32 998,30
MHMP - SML 0045483 Jahodovka - VOŠSP, P10 - rekonstruk   27 000,00 0,00 26 000,00 287,50 287,50 100,00 0,00 26 712,50
MHMP - SML 0045484 Pražská konzervatoř, P1 - rek. hlavního  14 234,70 565,29 0,00 6 834,70 6 708,73 98,16 0,00 6 834,71
MHMP - SML 0045616 HŠ Radlická, P5-zateplení fasády inter 880,00 525,33 0,00 175,20 175,11 99,95 0,00 179,47
MHMP - SML 0045617 Gymnázium Arabská, P6 - rekonstrukc  19 380,80 1 518,20 0,00 9 880,80 9 533,61 96,49 0,00 7 981,80
MHMP - SML 0045654 OA Holešovice P7 - rek. havarie střech 5 100,00 2 642,46 0,00 2 232,00 2 225,69 99,72 0,00 225,54
MHMP - SML 0045767 Rezerva pro zvýšení kapacit základníh  700 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 700 000,00
MHMP - SML 0045770 SOU gastronomie, P9 - rek. venkovníh  7 200,00 0,00 0,00 6 600,00 6 564,86 99,47 0,00 600,00
MHMP - SML 0045843 VOŠIS a SŠEMI Novovysočanská,P9 – 300,00 0,00 0,00 300,00 119,27 39,76 0,00 0,00
MHMP - SML 0045925 ZUŠ Jana Hanuše, P 6 - rek. objektu B 7 865,00 0,00 0,00 774,40 0,00 0,00 0,00 7 090,60
MHMP - SML 0045957 VOŠES, SPŠPT a SOŠPV Podskalská,   7 502,00 0,00 0,00 6 585,40 4 081,78 61,98 0,00 916,60
MHMP - SML 0045990 VOŠ a SOŠ umprum, P3 - výměna výpl   7 800,00 0,00 0,00 7 800,00 7 472,00 95,79 0,00 0,00
MHMP - SML 0046190 Investiční dotace pro Diakonii ČCE 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - SML 2541016 Cesta za kvalitním vzděláváním II./2018 3 180,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 *** 0,00 3 180,00



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021

MHMP - SML 2541122 Moderní škola I. 7 790,70 0,00 4 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 7 790,70
MHMP - SML 2541123 Moderní škola  II. 4 324,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 *** 0,00 4 324,00
MHMP - SML 2541124 Moderní škola III. 2 874,30 0,00 1 400,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 874,30
MHMP - SML 2541125 Moderní škola IV. 6 141,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 *** 0,00 6 141,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE   0011126 EU KAP II (inovace) - HW a SW 441,10 0,00 0,00 441,10 441,06 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE   0045772 Rekonstrukce 4 učeben pro CIV 1 574,00 1 065,85 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 435,18 0,00 72,97
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE   0045861 Přestavba prostor pro potřeby SPC A. 2 418,40 0,00 0,00 2 418,40 2 418,40 100,00 2 347,93 0,00 0,00 0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE   0046211 Pořízení vybavení pro obor Elektrikář - 317,60 0,00 0,00 317,60 317,60 100,00 317,60 0,00 0,00 0,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ  P 0046007 7-místné vozidlo 650,00 0,00 0,00 650,00 650,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ  P 0046008 Osobní vůz - 5 míst 769,00 0,00 0,00 769,00 769,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DDM HMP KARLÍN  P8 0043766 Nástavba objektu letních šaten v areál   1 040,00 540,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 529,65 0,00 -29,65
DDM HMP KARLÍN  P8 0045958 Nástavba objektu Stadionu mládeže-za  2 270,00 0,00 0,00 2 270,00 2 270,00 100,00 2 270,00 0,00 0,00 0,00
DDM HMP KARLÍN  P8 0046292 Dovybavení DDM HMP - sportovní inve 1 293,00 0,00 0,00 1 293,00 1 293,00 100,00 1 274,09 0,00 0,00 0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 0044985 Rekonstrukce objektu Stará pošta 2 230,00 2 759,31 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 125,24 0,00 -654,54
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 0045028 Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tři Stu 2 419,70 2 460,53 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 144,37 0,00 -185,21
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 0045399 Obnova 4 horních srubů v TZ Tři Stud 3 690,00 3 030,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 726,38 0,00 -66,38
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 0045723 Obnova hospodářského objektu - Tři S 3 811,30 5 533,55 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 422,71 0,00 -3 144,96
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 0045952 Rek. 2. NP hosp. objektu v TZ Tři Stud 3 189,80 0,00 0,00 3 189,80 3 189,80 100,00 2 797,82 0,00 0,00 0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 0046294 Venkovní stav. úpravy areálu Tři Studn 1 089,70 0,00 0,00 1 089,70 1 089,70 100,00 758,80 0,00 0,00 0,00
DDM SLEZSKÁ  P2 0046295 Venkovní skákací nafukovací atrakce 201,00 0,00 0,00 201,00 201,00 100,00 201,00 0,00 0,00 0,00
DDM U BOROVIČEK  P6 0046287 Sportoviště pro plážové sporty 149,00 0,00 0,00 149,00 149,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DDM ŠIMÁČKOVA  P7 0045999 Zvukové technické vybavení DDM 157,80 0,00 0,00 157,80 157,80 100,00 157,80 0,00 0,00 0,00
DDM ŠIMÁČKOVA  P7 0046248 Divadlo Radar - nákup pianina 79,00 0,00 0,00 79,00 79,00 100,00 79,00 0,00 0,00 0,00
DDM ŠTEFÁNIKOVA  P5 0045860 Úprava nebyt. prostor - tělocvična 714,30 0,00 0,00 714,30 714,30 100,00 714,30 22,30 0,00 -22,30
DM NEKLANOVA  P2 0045858 Přestavba podkroví - pokoje DM Pobře 3 334,00 0,00 0,00 3 334,00 3 334,00 100,00 3 334,00 3,37 0,00 -3,37
DM NEKLANOVA  P2 0045859 Tepelné čerpadlo - DM Husova 239,00 0,00 0,00 239,00 239,00 100,00 239,00 0,00 0,00 0,00
DM NEKLANOVA  P2 0046006 Tepelná čerpadla pro 2. a 3. NP 497,10 0,00 0,00 497,10 497,10 100,00 497,07 0,00 0,00 0,00
DM NEKLANOVA  P2 0046037 EAO - Výměna TČ - objekt Husova 498,00 0,00 0,00 498,00 498,00 100,00 498,00 0,00 0,00 0,00
DM NEKLANOVA  P2 0046244 Rek. vychovatelny a vstupních prostor  496,60 0,00 0,00 496,60 496,60 100,00 496,00 0,00 0,00 0,00
DM NEKLANOVA  P2 0046266 EAO - Instalace TČ - objekt Pobřežní 3 1 039,00 0,00 0,00 1 039,00 1 039,00 100,00 1 039,00 0,00 0,00 0,00
DM NEKLANOVA  P2 0046283 Zvýšení kapacity školní jídelny 633,00 0,00 0,00 633,00 633,00 100,00 632,95 0,00 0,00 0,00
GYM A SOŠ PRO ZP RADLIC0045779 Rek. havar. stavu vodov. stoupaček a   3 418,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 617,99 0,00 0,01
GYM A SOŠ PRO ZP RADLIC0045833 Rekonstrukce elektroinstalace v intern 3 625,70 0,00 0,00 3 625,70 3 625,70 100,00 3 625,69 0,00 0,00 0,00
GYM A SOŠ PRO ZP RADLIC0045950 Rekonstrukce kuchyněk a zázemí inte 3 625,40 0,00 0,00 3 625,40 3 625,40 100,00 3 577,72 0,00 0,00 0,00
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČN0045849 Nákup interaktivních panelů 247,00 0,00 0,00 247,00 247,00 100,00 247,00 0,38 0,00 -0,38
GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKÁ  0045784 Vybudování vzduchotech. – škol. byt a  193,90 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 193,90 0,00 0,00
GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKÁ  0046238 Havarijní sanace dvora v objektu Škols 3 342,80 0,00 0,00 3 342,80 3 342,80 100,00 3 342,80 0,00 0,00 0,00
GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKÁ  0046239 Havarijní rekonstrukce sklepních pros  3 582,60 0,00 0,00 3 582,60 3 582,60 100,00 3 582,60 0,00 0,00 0,00
GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKÁ  0046257 Vybudování řídícího jazykového centra 2 731,80 0,00 0,00 101,40 101,40 100,00 0,00 0,00 0,00 2 630,40
GYM. ARABSKÁ  P6 0046038 EAO - Rekonstrukce osvětlení - studov   1 127,00 0,00 0,00 1 127,00 1 127,00 100,00 1 127,00 956,17 0,00 -956,17
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GYM. BOTIČSKÁ  P2 0046195 Pořízení TV lupy pro výuku 90,00 0,00 0,00 90,00 89,99 99,99 89,99 0,00 0,00 0,00
GYM. BOTIČSKÁ  P2 2541045 Zkvalitnění výuky matematiky a cizích   1 021,50 351,10 0,00 319,50 315,99 98,90 0,00 0,00 0,00 350,90
GYM. BUDĚJOVICKÁ  P4 0045960 Rekonstrukce chodby ve 3. NP 1 653,30 0,00 0,00 1 653,30 1 653,30 100,00 1 653,30 0,00 0,00 0,00
GYM. CHODOVICKÁ  P9 2541032 Modernizace přírodovědné učebny na  2 956,80 0,00 0,00 1 269,30 1 221,85 96,26 1 155,30 141,05 -66,55 1 613,00
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P50045778 Rek.vzduchotechniky-kuchyň, jídelna,  3 583,00 1 074,48 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 507,73 0,00 0,80
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P50045919 Nákup a instalace 10 dotykových disp 940,00 0,00 0,00 940,00 940,00 100,00 940,00 0,00 0,00 0,00
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P50046234 Úprava zastřešení zadních vstupů bud  100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 97,35 0,00 0,00 0,00
GYM. J.KEPLERA  P6 0045773 OPŽP Výzva č. 146 2 261,50 118,57 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 291,49 0,00 851,44
GYM. J.KEPLERA  P6 0045801 OPŽP Výzva č. 146  Energetický posud 124,10 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 117,37 0,00 6,73
GYM. LITOMĚŘICKÁ  P9 0045416 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 268,90 113,74 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 154,88 0,00 0,28
GYM. LITOMĚŘICKÁ  P9 0045724 OPŽP výzva 146 - projektové a inženýr  1 802,90 1 262,03 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 540,87 0,00 0,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ  P9 0045920 Výstavba venkovního víceúčelového p 3 630,00 0,00 0,00 3 630,00 3 630,00 100,00 3 630,00 242,00 0,00 -242,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ  P9 0045921 Rek. oplocení v JV a S části areálu gym 2 420,00 0,00 0,00 2 420,00 2 420,00 100,00 2 420,00 1 203,11 0,00 -1 203,11
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI  P 0045857 3. etapa rekonstrukce kompletního ZT 3 631,00 0,00 0,00 3 631,00 3 631,00 100,00 3 631,00 0,00 0,00 0,00
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI  P 0045954 Rekonstrukce kompletního ZTI - IV. eta 4 398,90 0,00 0,00 4 398,90 4 398,90 100,00 4 398,90 0,00 0,00 0,00
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI  P 0046031 Venkovní učebna 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 1 618,97 0,00 0,00 0,00
GYM. NAD ŠTOLOU  P7 2541046 Modernizace zařízení a vybavení učeb   1 317,80 842,90 0,00 277,20 0,00 0,00 0,00 0,00 39,93 157,77
GYM. OMSKÁ  P10 0045408 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 341,90 6,66 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 108,90 0,00 226,35
GYM. OMSKÁ  P10 0045832 Projektové a inženýrské činnosti OPŽP   1 161,60 0,00 0,00 1 161,60 1 161,60 100,00 1 039,39 0,00 0,00 0,00
GYM. POSTUPICKÁ  P4 0043483 Příprava projektů do OPPPR - Energet   5 469,20 3 611,97 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 210,50 0,00 1 646,73
GYM. POSTUPICKÁ  P4 0045829 Výměna oken a instalace žaluzií v bud  3 932,90 0,00 0,00 3 932,90 3 932,90 100,00 3 718,29 0,00 0,00 0,00
GYM. POSTUPICKÁ  P4 0046249 Pořízení myčky provozního nádobí s r 999,50 0,00 0,00 999,50 999,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GYM. POSTUPICKÁ  P4 0046273 Rekonstrukce oken - objekt A 4. NP 3 998,50 0,00 0,00 3 998,50 3 998,50 100,00 177,87 0,00 0,00 0,00
GYM. POSTUPICKÁ  P4 0046274 Pořízení myčky bílého nádobí 2 286,90 0,00 0,00 2 286,90 2 286,90 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GYM. POSTUPICKÁ  P4 0046275 Přestavba sborovny včetně navazující  3 990,60 0,00 0,00 3 990,60 3 990,60 100,00 165,77 0,00 0,00 0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY  P1 0045917 Rek. havarijního stavu fasády 3 840,20 0,00 0,00 3 840,20 3 840,20 100,00 3 806,04 0,00 0,00 0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY  P1 0046032 Havarijní rek. vnitrobloku-fasády a vým  4 538,70 0,00 0,00 4 538,70 4 538,70 100,00 4 538,70 0,00 0,00 0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY  P1 0046279 Rekonstrukce fasády z ulice U Půjčov 3 867,20 0,00 0,00 3 867,20 3 867,20 100,00 16,00 0,00 0,00 0,00
GYM. PŘÍPOTOČNÍ  P10 0045918 Modernizace zařízení v plynové koteln 530,00 0,00 0,00 530,00 530,00 100,00 523,93 0,00 0,00 0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM  0045442 Montáž bezpečnostních systémů 3 230,20 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 160,95 0,00 3 069,25
GYM. ČAKOVICE  P9 0045280 Vybudování Zelené učebny 410,00 69,58 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 414,10 69,58 -143,25
GYM. ČAKOVICE  P9 0046230 Pořízení demonstrativního stolu a data 169,10 0,00 0,00 169,10 169,10 100,00 169,10 0,00 0,00 0,00
GYM. ČAKOVICE  P9 0046231 Vybudování venkovní učebny 485,50 0,00 0,00 485,50 485,50 100,00 485,50 0,00 0,00 0,00
GYM. ÚSTAVNÍ  P8 0045994 Bezpečnostní ochranná stěna a zábra 1 471,90 0,00 0,00 1 471,90 1 471,90 100,00 1 471,90 0,13 0,00 -0,13
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK  0045912 Rekonstrukce terasy Gymnázia 4 524,10 0,00 0,00 4 524,10 4 524,10 100,00 4 524,10 0,00 0,00 0,00
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK  0046039 EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebn   2 199,00 0,00 0,00 2 199,00 2 199,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GYMNÁZIUM NA ZATLANCE  0046316 Učební pomůcky - speciální vzděláván 160,00 0,00 0,00 160,00 159,98 99,99 159,98 0,00 0,00 0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 0045760 Multifunkční sportovní místnost - 1.PP 3 876,80 3 817,51 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 59,29 0,00 0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 0045911 Rek. havarijního stavu rozvodů pánský  3 929,90 0,00 0,00 3 929,90 3 929,90 100,00 3 929,90 0,00 0,00 0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 0045951 Rekonstrukce sociálních zařízení - WC 3 906,70 0,00 0,00 3 906,70 3 906,70 100,00 3 906,70 0,00 0,00 0,00
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HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 0045997 Havarijní rekonstrukce fasády a teras 3 948,70 0,00 0,00 3 948,70 3 948,70 100,00 3 948,70 194,76 0,00 -194,76
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 0046026 Rek. havarijních výplní otvorů - 2 a 3.N 4 232,60 0,00 0,00 4 232,60 4 232,60 100,00 4 232,60 0,00 0,00 0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 0046120 Rekonstrukce havarijního stavu elektr 1 529,50 0,00 0,00 1 529,50 1 529,50 100,00 1 379,31 0,00 0,00 0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 0046235 Rekonstrukce havar. stavu terasy a vý  3 879,50 0,00 0,00 3 879,50 3 879,50 100,00 3 879,50 0,00 0,00 0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 0046281 Rek. hav. výplní otvorů v 1. a 2. NP 3 825,50 0,00 0,00 3 828,50 3 828,50 100,00 1 499,03 0,00 0,00 -3,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 0046285 Rekonstrukce toalet v 1.PP a 1. NP 3 898,30 0,00 0,00 3 898,30 3 898,30 100,00 3 433,09 0,00 0,00 0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOV 2541059 Zkvalitnění odborného vzdělávání na H  1 128,00 0,00 0,00 190,40 190,38 99,99 190,38 911,06 0,00 26,54
JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PR  0045299 Vybudování řídícího jazykového centra 101,30 2 630,30 0,00 0,00 0,00 *** 101,40 0,00 0,00 -2 529,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045490 Rekonstrukce vrátnice a vstupu do ob 3 625,00 3 025,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 408,35 0,00 191,65
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045622 Vybav. koncert. sálu zvukovou tech. -   3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 644,68 0,00 2 495,32
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045652 Vybavení divadla zvuk. tech.  pro zvuč   2 760,00 1 318,54 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 441,46 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045675 Restaurování salónku - Pálffy palác 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 3 200,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045844 Rek. velkého a malého sálu - tapety,os 380,00 0,00 0,00 380,00 380,00 100,00 380,00 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0045913 Rek vel. sálu Pálffy - truhl. práce a zlac 3 624,00 0,00 0,00 3 624,00 3 624,00 100,00 3 623,16 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0046014 Klimatizace - sál, režie, učebny 3 593,00 0,00 0,00 3 593,00 3 593,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0046015 Rek. bytu školníka a kanceláře 2 150,00 0,00 0,00 2 150,00 2 150,00 100,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0046114 Rekonstrukce vel. sálu Pálffy II. 3 630,00 0,00 0,00 3 630,00 3 630,00 100,00 3 266,81 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0046242 Pracovní světla do Divadla Pražské ko 484,00 0,00 0,00 484,00 484,00 100,00 483,46 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0046282 Baterie pro UPS 390,10 0,00 0,00 390,10 390,10 100,00 64,47 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 0046290 Koncertní klavír Steinway 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 799,81 0,00 0,00 0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ 2541001 Nákup nových varhan do odborné uče   4 387,50 5 108,70 0,00 1 237,50 1 012,50 81,82 0,00 0,00 0,00 -1 958,70
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J.  P0046229 Bezpečnostní opatření - instalace a sta  350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICK   0046196 Pořízení membránových vakuových pu 1 161,60 0,00 0,00 1 161,60 1 161,60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICK   2540981 Modernizace učeben pro výuku odbor  2 119,50 0,00 0,00 631,70 631,24 99,93 631,24 436,04 0,00 1 051,76
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH  P40045850 Vyhotovení PD a dofinancování stavby  149,00 0,00 0,00 149,00 149,00 100,00 144,63 0,00 0,00 0,00
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH  P40045963 Rekonstrukce školní kuchyně 1 814,40 0,00 0,00 1 814,40 1 814,40 100,00 1 814,40 0,00 0,00 0,00
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH  P40045996 Výměna interiérových dveří 592,50 0,00 0,00 592,50 592,50 100,00 592,46 0,00 0,00 0,00
MŠ a  ZŠ BÁRTLOVA P9 0046013 PC pracoviště pro žáky s nejtěžším po 62,00 0,00 0,00 62,00 62,00 100,00 62,00 0,00 0,00 0,00
MŠ a  ZŠ BÁRTLOVA P9 0046276 Elektrická polohovací židle 75,00 0,00 0,00 75,00 75,00 100,00 75,00 0,00 0,00 0,00
OA DUŠNÍ  P1 0045929 EAO - Rekonstrukce kotelny - OA Dušn 4 454,00 0,00 0,00 4 454,00 4 454,00 100,00 4 454,00 0,00 0,00 0,00
OA HOLEŠOVICE  P7 0045641 Rekonstrukce fasády 3 550,00 2 695,43 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 854,57 0,00 0,00
OA VINOHRADSKÁ  P2 0046029 Rek. chodby 172,00 0,00 0,00 172,00 172,00 100,00 172,00 0,00 0,00 0,00
OA VINOHRADSKÁ  P2 0046278 Rekonstrukce Anglického dvorku 132,00 0,00 0,00 132,00 132,00 100,00 132,00 0,00 0,00 0,00
OU VYŠEHRAD  P2 0045965 Rek. chodby a prostor 1. NP a 1. PP 3 879,40 0,00 0,00 3 879,40 3 879,40 100,00 3 879,40 0,00 0,00 0,00
OU VYŠEHRAD  P2 0045998 Rek. havarijního stavu vstupních pros 3 821,60 0,00 0,00 3 821,60 3 821,60 100,00 3 821,60 25,00 0,00 -25,00
PPP FRANCOUZSKÁ  P10 0046284 Nákup tiskárny do PPP 45,20 0,00 0,00 45,20 45,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PPP LUCEMBURSKÁ  P3 0045305 Přístavba detašovaného pracoviště U  3 538,80 999,39 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 539,40 0,00 0,02
PPP LUCEMBURSKÁ  P3 0045915 Vybudování elektrické přípojky 701,20 0,00 0,00 701,20 701,20 100,00 701,20 0,00 0,00 0,00
PPP pro PRAHU 7 a 8 0046027 Pořízení stínící techniky 534,60 0,00 0,00 534,60 534,60 100,00 534,60 0,00 0,00 0,00
PPP pro PRAHU 7 a 8 0046048 Rekonstrukce zahrady Glowackého 1 263,70 0,00 0,00 1 263,70 1 263,70 100,00 18,15 0,00 0,00 0,00
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SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁ0011127 EU KAP II (inovace) - audio a měřicí tec 606,70 0,00 0,00 606,70 606,56 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁ0045313 Rekonstrukce strojní laboratoře 2 407,90 1 011,34 0,00 1 159,40 1 159,40 100,00 1 159,40 1 396,56 0,00 -1 159,40
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁ0045333 Rekonstrukce odborné laboratoře fyzi 1 520,00 993,36 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 526,64 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁ0045669 Elektroinstalace, vzduchotechnika a v 2 285,00 26,51 0,00 1 157,40 1 157,40 100,00 792,19 2 258,50 0,00 -1 157,40
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁ0045932 EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebn  3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 2 955,20 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁ0046009 Inkubátor Start - upů - vybavení 1 947,50 0,00 0,00 1 947,50 1 947,50 100,00 232,68 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁ0046010 Inkubátor Start - upů - vybudování 3 252,40 0,00 0,00 3 252,40 3 252,40 100,00 363,00 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁ0046012 Výměna projekce  v dalších učebnách 2 417,10 0,00 0,00 2 417,10 2 417,10 100,00 2 417,10 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁ0046200 Pořízení vybavení pro práci s umělou i 325,00 0,00 0,00 325,00 325,00 100,00 321,92 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁ0046201 Pořízení laserového řezacího stroje na 815,00 0,00 0,00 815,00 815,00 100,00 815,00 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁ0046202 Pořízení robotických paží s příslušens 285,00 0,00 0,00 285,00 285,00 100,00 285,00 0,00 0,00 0,00
SOU GASTRONOMIE  P10 0046255 Dodání a instalace LED osvětlení v uče 2 801,50 0,00 0,00 2 801,50 2 801,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOU OHRADNÍ  P4 0045691 Pořízení formátovací pily a frézky 332,40 332,40 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 14,52 0,00 -14,52
SOU OHRADNÍ  P4 0045827 Rek. elektrorozvodů a osvětlení - 4 uče 1 989,70 0,00 0,00 1 989,70 1 989,70 100,00 1 989,70 0,00 0,00 0,00
SOU OHRADNÍ  P4 0045828 Stavební úpravy 4 učeben 4 128,30 0,00 0,00 4 128,30 4 128,30 100,00 4 128,29 0,00 0,00 0,00
SOU OHRADNÍ  P4 0045862 Vybavení 3D učebny CIV pro 3D mode   1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00 1 196,69 0,00 0,00 0,00
SOU OHRADNÍ  P4 0046051 Havárie výměníkového ohřívače teplé 92,00 0,00 0,00 92,00 92,00 100,00 92,00 0,00 0,00 0,00
SOU OHRADNÍ  P4 0046119 Rekonstrukce střechy - budova školy  1 383,40 0,00 0,00 1 383,40 1 383,40 100,00 1 383,40 23,00 0,00 -23,00
SOU OHRADNÍ  P4 0046208 Pořízení soustruhu pro výuku mechan   140,00 0,00 0,00 140,00 140,00 100,00 140,00 38,62 0,00 -38,62
SOU PRAHA-RADOTÍN 0045692 Pořízení nákladního automobilu 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 4 197,33 -3,60 6,27
SOU PRAHA-RADOTÍN 0045806 Učební pomůcky - stroje a zařízení pro 1 666,00 1 666,00 0,00 1 593,20 1 593,21 100,00 1 593,21 0,00 0,00 -1 593,20
SOU PRAHA-RADOTÍN 0046110 Vybavení učeben a kabinetů technikou 1 194,30 0,00 0,00 1 194,30 1 194,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV 0045407 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 363,30 132,12 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 210,74 0,00 20,44
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV 0046216 Pořízení nového ICT vybavení 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 100,00 792,19 0,00 0,00 0,00
SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P0046206 Vybavení odb. učeben a dílen pro obla  680,00 0,00 0,00 680,00 680,00 100,00 680,00 18,78 0,00 -18,78
SOŠ JAROV P9 0011128 EU KAP II (inovace) - multifunkce 52,70 0,00 0,00 52,70 52,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0043484 Příprava projektů do OPPPR - Energet   6 738,50 4 850,75 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 431,87 349,45 1 106,43
SOŠ JAROV P9 0045321 Ozvučení rekonstruovaného sálu 264,20 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 264,15 0,00 0,05
SOŠ JAROV P9 0045323 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 117,40 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 117,37 0,00 0,03
SOŠ JAROV P9 0045807 Učební pomůcky - stroje a zařízení pro 1 659,60 1 850,55 0,00 1 659,60 1 659,60 100,00 1 659,60 205,83 0,00 -2 056,38
SOŠ JAROV P9 0045846 Objekty z mobilních buněk 2 825,50 0,00 0,00 2 825,50 2 825,50 100,00 2 825,50 483,92 0,00 -483,92
SOŠ JAROV P9 0045847 Rek. předávací stanice horní a dolní za 2 896,30 0,00 0,00 2 896,30 2 896,30 100,00 2 896,26 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045949 Elektronická spisová služba 542,70 0,00 0,00 542,70 542,70 100,00 171,49 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045969 Pořízení 2 ks konvektomatů s přísl. pro 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 100,00 2 417,85 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0045992 Zelená extenzivní pobytová střecha SO  1 471,00 0,00 0,00 1 471,00 1 471,00 100,00 1 467,91 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0046112 Informační systém pro správu majetku 1 718,20 0,00 0,00 1 718,20 1 718,20 100,00 1 718,20 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0046113 Automatické vjezdové závory 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0046123 Vybudování infrastruktury ICT - náhrad  2 706,60 0,00 0,00 2 706,60 2 706,60 100,00 2 706,55 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0046209 Pořízení traktorové sekačky 570,00 0,00 0,00 570,00 570,00 100,00 569,91 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 0046210 Pořízení formátovací pily s digitálním o 560,00 0,00 0,00 560,00 560,00 100,00 560,00 0,00 0,00 0,00
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SOŠ JAROV P9 0046241 Sanace objektu v botanické zahradě 2 800,00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 100,00 1 171,43 0,00 0,00 0,00
SOŠ JAROV P9 2471320 Školní budova SOŠ Jarov stojící na pa   21 828,70 0,00 0,00 21 828,70 19 869,50 91,02 0,00 0,00 -220,88 220,88
SOŠ JAROV P9 2471326 SOŠ Jarov - stavební úpravy, projekt e  809,00 0,00 0,00 337,40 115,72 34,30 0,00 0,00 -75,44 547,04
SOŠ JAROV P9 2541026 Výuka nových technologií 2 195,70 2 164,33 0,00 1 062,00 1 052,48 99,10 0,00 0,00 0,00 -1 030,63
SOŠ PRAHA 5,  DRTINOVA 0046117 Pořízení klimatizační jednotky do učeb 121,00 0,00 0,00 121,00 121,00 100,00 120,98 0,00 0,00 0,00
SOŠ PRAHA 5,  DRTINOVA 0046236 Klimatizace do kanceláří hospodářky a 84,00 0,00 0,00 84,00 84,00 100,00 83,92 0,00 0,00 0,00
SOŠ PRO ADM. EU  LIPÍ  P9 2540977 Vybavení učeben mediální komunikac   1 486,80 0,00 0,00 284,60 50,60 17,78 50,13 451,18 0,00 751,02
SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠÍNĚ  0045008 Stavební úprava učebny č.1 pro Polyte  3 451,50 3 121,78 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 182,43 0,00 147,29
SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠÍNĚ  0045009 Stavební úprava učebny č.2 pro Polyte  3 162,50 2 990,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 157,02 0,00 15,48
SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠÍNĚ  0046267 EAO - Rekonstrukce výměníkové stani 4 580,00 0,00 0,00 4 580,00 4 580,00 100,00 54,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠÍNĚ  0046270 Rek. elektro 3 učeben a pracovní pult 574,70 0,00 0,00 574,70 574,70 100,00 574,64 0,00 0,00 0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ  0045212 Izolace obvodové zdi kotelny 1 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 138,00 0,00 0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ  0046001 Vybudování PC učebny - navýšení kap  1 880,00 0,00 0,00 1 880,00 1 880,00 100,00 1 880,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ  2541051 Modernizace odborné učebny technic  1 274,10 436,14 0,00 512,20 511,36 99,84 290,43 3,14 0,00 322,61
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P0045962 Rekonstrukce učeben 130, 119a a 119 1 570,00 0,00 0,00 1 570,00 1 570,00 100,00 1 570,00 3,45 0,00 -3,45
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P0046058 Pořízení virtuálního serveru do učebny  51,00 0,00 0,00 51,00 51,00 100,00 51,00 0,43 0,00 -0,43
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045454 Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 359,00 244,30 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 113,74 0,00 0,96
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045710 OPŽP výzva 146 1 452,00 1 016,40 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 435,60 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045831 Právnické služby spojené s OPŽP - vý  1 695,00 0,00 0,00 1 695,00 1 695,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045961 Rekonstrukce podlahových ploch 2 796,50 0,00 0,00 2 796,50 2 796,50 100,00 2 795,42 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0045991 Výstavba plotu a pojezdové brány 227,00 0,00 0,00 227,00 227,00 100,00 227,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0046034 Pořízení 2ks CNC strojů HAAS 2 324,50 0,00 0,00 2 324,50 2 324,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0046121 Pořízení univerzálního tvrdoměru 435,00 0,00 0,00 435,00 435,00 100,00 435,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0046122 Zálohovací systém 895,00 0,00 0,00 895,00 895,00 100,00 894,19 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0046212 Vybavení laboratoře virtuální a rozšíře  210,00 0,00 0,00 210,00 210,00 100,00 210,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0046214 Pořízení pájecího robota 610,00 0,00 0,00 610,00 610,00 100,00 610,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 2541070 Výuková produkční linka s pneumatick   3 129,40 2 314,53 0,00 1 053,00 1 039,91 98,76 0,00 0,00 0,00 -238,13
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA  P 0045852 Dodávka výpočetní techniky 1 870,20 0,00 0,00 1 870,20 1 870,20 100,00 1 870,20 0,00 0,00 0,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA  P 0046197 Pořízení GNSS přístroje 220,00 0,00 0,00 220,00 220,00 100,00 216,59 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0045295 Pořízení BIM modelu budovy 1 184,80 89,66 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 088,06 0,00 7,08
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0046017 Switch do CNC laser učebny 105,70 0,00 0,00 105,70 105,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0046018 PC a NTB pro CNC laser 535,90 0,00 0,00 535,90 535,90 100,00 261,62 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0046019 3D tiskárny do učebny 3D tisku 198,30 0,00 0,00 198,30 198,30 100,00 182,20 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0046020 Skener a 3D tisk do učebny CAM 943,30 0,00 0,00 943,30 943,30 100,00 943,30 16,04 0,00 -16,04
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0046022 5-osá frézka pro žáky Tech. lycea 1 567,10 0,00 0,00 1 567,10 1 567,10 100,00 1 567,04 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0046023 Frézky do dílen - malé frézky - 2ks 3 113,30 0,00 0,00 3 113,30 3 113,30 100,00 49,66 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0046024 Fréza velká 2 043,60 0,00 0,00 2 043,60 2 043,60 100,00 49,66 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0046025 Srovnávačka 308,70 0,00 0,00 308,70 308,70 100,00 308,64 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0046286 Nákup školního serveru 490,00 0,00 0,00 490,00 490,00 100,00 480,32 0,00 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0046293 Záložní zdroj UPS k novému serveru 390,00 0,00 0,00 390,00 390,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021

SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0046299 Havarijní stav datové sítě - switche 1 990,00 0,00 0,00 1 990,00 1 990,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ  P9 0045930 EAO - Rekonstrukce osvětlení - SPŠZ 2 733,00 0,00 0,00 2 733,00 2 733,00 100,00 1 604,20 0,00 0,00 0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ  P9 0046109 Stavební úpravy 2,3,4, NP 4 242,50 0,00 0,00 4 242,50 4 242,50 100,00 4 242,42 0,00 0,00 0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ  P9 0046199 Pořízení totálních stanic pro geodézii 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN  0046028 Rek. havarijního stavu venkovních sch 3 906,80 0,00 0,00 3 906,80 3 906,80 100,00 3 906,80 0,00 0,00 0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN  0046049 Rek. havarijního stavu chodeb ve 4. NP 3 783,50 0,00 0,00 3 783,50 3 783,50 100,00 3 783,50 154,96 0,00 -154,96
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. 0045946 Rek. prostorů šaten a souvisejících ko 3 655,00 0,00 0,00 3 655,00 3 655,00 100,00 3 653,08 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0044507 Rekonstrukce učeben pro obor Fotogr 2 299,70 1 713,08 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 586,62 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045024 Instalace systému řízení provozu školy 2 420,00 484,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 301,95 0,00 1 634,05
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045230 Přeměna bud. Českobrodská 362/32a  89 077,40 61 922,84 0,00 27 154,50 27 154,50 100,00 12 258,08 9 642,78 12 258,08 -21 900,81
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045383 EÚO - Rek. otopné soustavy-objekt No 3 232,00 122,61 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 115,58 0,00 2 993,82
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045909 Havarijní rek. střech, odstranění světlí 3 536,40 0,00 0,00 3 536,40 3 536,40 100,00 3 536,31 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045910 Vybudování učebny přír. věd - zobrazo  1 858,00 0,00 0,00 1 858,00 1 858,00 100,00 1 857,91 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045947 Zpracování architektonické studie - Po 1 107,20 0,00 0,00 1 107,20 1 107,20 100,00 1 107,15 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0045955 Energetické úspory - OPŽP výzva č. 14 2 108,20 0,00 0,00 2 108,20 2 108,20 100,00 1 435,67 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0046036 EAO - Regulace otopné soustavy - Nov  503,00 0,00 0,00 503,00 503,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0046115 Rek. vodovodních a kanalizačních roz 1 074,50 0,00 0,00 1 074,50 1 074,50 100,00 1 074,42 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0046272 Realizace opatření - bezpečnostní aud 746,50 0,00 0,00 746,50 746,50 100,00 746,50 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0046280 Statické zpevnění svahu 3 625,60 0,00 0,00 3 625,60 3 625,60 100,00 3 625,59 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  2470673 Pilotní projekt přeměny budovy středn   159 668,50 34 448,40 0,00 73 192,70 72 866,21 99,55 54 805,88 67 536,50 -12 258,08 -3 251,02
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0043624 Rekonstrukce multifunkčního hřiště 2 200,00 15,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 30,00 0,00 2 155,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0043625 Instalace venkovní posilovny 750,00 59,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 284,62 0,00 406,38
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0043626 Vybudování venkovních ostrůvků pro  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 200,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045486 Modernizace počátečního odb. vzděláv 8 000,00 26,27 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 79,45 0,00 7 894,28
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045689 Pořízení formátovací pily a dvouválcov  700,00 191,09 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 440,48 0,00 68,43
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045848 Havárie odsávání 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00 100,00 93,84 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0045916 Zabezpečovací systém pro budovu N. 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00 1 017,71 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0046005 Rekonstrukce odsávání a rekuperace  1 800,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 100,00 1 641,38 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0046030 Stavební úpravy učeben a příslušenstv 2 250,00 0,00 0,00 2 250,00 2 250,00 100,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0046050 Rozšíření bezp. systému na novou čás  220,00 0,00 0,00 220,00 220,00 100,00 212,73 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  0046207 Pořízení vybavení do truhlářské dílny 900,00 0,00 0,00 900,00 900,00 100,00 720,80 0,00 0,00 0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE  2540879 Modernizace kováren pro rozvoj prakt  3 504,40 2 403,65 0,00 967,50 967,50 100,00 0,00 0,00 0,00 133,25
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. 0046055 Informační systém pro správu majetku 2 238,50 0,00 0,00 2 238,50 2 238,50 100,00 1 658,91 0,00 0,00 0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. 0046215 Kompresorová stanice a rozvod stlače  900,00 0,00 0,00 900,00 900,00 100,00 900,00 0,00 0,00 0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ0045830 Havárie plynové kotelny Dubečská 34 2 472,00 0,00 0,00 2 472,00 2 472,00 100,00 2 472,00 0,00 0,00 0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ0046217 Měřicí přístroje pro měření elektroinsta 137,00 0,00 0,00 137,00 137,00 100,00 137,00 0,00 0,00 0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ0046218 Pořízení pískovacího boxu 99,00 0,00 0,00 99,00 99,00 100,00 99,00 0,00 0,00 0,00
SŠ NÁHORNÍ  P8 0045853 Dodávka a montáž systému gen. klíče 375,00 0,00 0,00 375,00 375,00 100,00 375,00 20,90 0,00 -20,90
SŠ NÁHORNÍ  P8 0045854 Dodávka a instalace kamer. systému 568,90 0,00 0,00 568,90 568,90 100,00 568,90 0,01 0,00 -0,01
SŠ NÁHORNÍ  P8 0045855 Dodávka tiskového řešení pro graf. de 586,90 0,00 0,00 586,90 586,90 100,00 586,90 12,15 0,00 -12,15
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SŠ NÁHORNÍ  P8 0045856 Dodávka a instalace cen. klimatizace I 1 704,60 0,00 0,00 1 704,60 1 704,60 100,00 1 704,60 22,13 0,00 -22,13
SŠ NÁHORNÍ  P8 0046205 Poříz. vybavení do odbor. učebny obo  1 263,20 0,00 0,00 1 263,20 1 263,20 100,00 1 263,20 7,24 0,00 -7,24
SŠ NÁHORNÍ  P8 2540952 I naši žáci potřebují kvalitní technické 902,10 376,39 0,00 180,40 158,31 87,75 0,00 0,00 0,00 345,31
SŠ PODNIKÁNÍ A GASTRON0046253 Dodávka a montáž vchodových dveří 825,60 0,00 0,00 825,60 825,60 100,00 825,60 0,00 0,00 0,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ 0046213 Pořízení vybavení k 3D tiskárně, vibrač  200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 100,00 195,78 0,00 0,00 0,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ 0046232 Nákup konvektomatu včetně montáže 496,50 0,00 0,00 496,50 496,50 100,00 496,10 0,00 0,00 0,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ 0046233 Nákup záložního serveru 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00 100,00 130,00 15,51 0,00 -15,51
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ 2541114 Vybudování odborné a jazykové učebn    2 407,70 0,00 0,00 672,10 672,14 100,01 672,14 74,68 0,00 1 660,92
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA  P40045914 Automobil SPC 604,00 0,00 0,00 604,00 604,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA  P40045967 Rekonstrukce WC Internát 788,00 0,00 0,00 788,00 788,00 100,00 788,00 0,51 0,00 -0,51
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA  P40045995 Rek. řídícího systému MaR - sportovní 325,00 0,00 0,00 325,00 325,00 100,00 325,00 0,30 0,00 -0,30
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA  P40046033 Realizace lokální sítě pro SPC 155,00 0,00 0,00 155,00 155,00 100,00 106,52 0,00 0,00 0,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA  P40046219 Pořízení TV lupy pro výuku 2 ks 180,00 0,00 0,00 180,00 179,98 99,99 179,98 0,00 0,00 0,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA  P40046237 Server pro SPC 181,00 0,00 0,00 181,00 181,00 100,00 181,00 0,56 0,00 -0,56
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA  P40046254 Telefonní ústředna 41,00 0,00 0,00 41,00 41,00 100,00 41,00 0,16 0,00 -0,16
TANEČNÍ KONZERVATOŘ  P0044815 PP - Zřízení kotelny TK hl.m. Prahy 7 623,00 1 536,10 0,00 442,90 442,90 100,00 442,90 6 086,91 0,00 -442,90
TANEČNÍ KONZERVATOŘ  P0046000 Odstranění bariéry - šikmá zvedací plo 307,40 0,00 0,00 307,40 307,40 100,00 0,00 0,00 -307,34 307,34
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ  P1 0045970 Vybavení jazykové učebny nábytkem a 355,00 0,00 0,00 355,00 355,00 100,00 355,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ  P1 0046203 Pořízení výukového panelu Airbag 310,10 0,00 0,00 310,10 310,10 100,00 310,10 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ  P1 0046204 Pořízení výukového panelu CAN BUS 308,80 0,00 0,00 308,80 308,80 100,00 308,80 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ  P1 0046296 Rek. nouzového osvětlení 119,80 0,00 0,00 119,80 119,80 100,00 119,75 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P10045845 Interaktivní zařízení 2021 478,00 0,00 0,00 478,00 478,00 100,00 477,95 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P10045931 EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebn  2 005,00 0,00 0,00 2 005,00 2 005,00 100,00 2 005,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P10045953 Projektové a ing. činnosti - OPŽP výzv   2 323,20 0,00 0,00 2 323,20 2 323,20 100,00 1 721,24 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ  P7 0046198 Pořízení průmyslových šicích strojů 391,00 0,00 0,00 391,00 391,00 100,00 391,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠN   0046035 EAO - Regulace otopné soustavy 2 731,00 0,00 0,00 2 731,00 2 731,00 100,00 2 731,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠN   0046271 Vybavení 3D učebny 1 684,20 0,00 0,00 1 684,20 1 684,20 100,00 1 684,14 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0045966 Rek. okapového systému, žlabů a dešť  3 392,20 0,00 0,00 3 392,20 3 392,20 100,00 3 392,15 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0046124 Úpravy prostor v 1. NP pro účely archi 3 705,50 0,00 0,00 3 705,50 3 705,50 100,00 3 695,15 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0046245 Vybavení učeben Tvorby nábytku 2 395,40 0,00 0,00 2 395,40 2 395,40 100,00 2 395,32 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0046252 Nákup obráběcích strojů pro výuku 603,80 0,00 0,00 603,80 603,80 100,00 587,09 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0046291 Generální systém zámků a klíčů v bud  494,40 0,00 0,00 494,40 494,40 100,00 493,11 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESE0045959 Rekonstrukce osobního výtahu v budo  2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 100,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ  P10046052 Rek. a zprovoznění vnitřních prostor o  3 327,50 0,00 0,00 3 327,50 3 327,50 100,00 48,40 0,00 0,00 0,00
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ  P10046053 Zabezpečení a monitoring areálu Jaho 1 210,00 0,00 0,00 1 210,00 1 210,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ  P10046054 Venkovní učebna 3 630,00 0,00 0,00 3 630,00 3 630,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ  P10046251 Zabezpečení areálu oplocením a regul  1 815,00 0,00 0,00 1 815,00 1 815,00 100,00 2,20 0,00 0,00 0,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ 0045993 Instalace systému UKS a PZS - PC v b  2 112,00 0,00 0,00 2 112,00 2 112,00 100,00 2 110,88 0,00 0,00 0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ  P1 0046111 Celková rek. nevyhov. prostor 1. NP 3 626,40 0,00 0,00 3 626,40 3 626,40 100,00 3 626,40 0,00 0,00 0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ  P1 0046116 Celková výměna chladicí jednotky 465,00 0,00 0,00 465,00 465,00 100,00 465,00 0,00 0,00 0,00



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021

VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ  P1 0046297 Stavební úpravy prostor 1. NP - 2. etap 3 892,00 0,00 0,00 3 892,00 3 892,00 100,00 1 832,34 0,00 0,00 0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ  P1 0046298 Vybavení interiéru a akustika v 1. NP –  2 157,70 0,00 0,00 2 157,70 2 157,70 100,00 1 768,34 0,00 0,00 0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ  P1 2540973 Modernizace laboratoře chemie a anal  752,00 717,81 0,00 18,60 18,60 100,00 0,00 0,00 0,00 15,59
VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podskal  0045808 Učební pomůcky - stroje a zařízení pro 414,00 309,90 0,00 629,90 629,93 100,00 629,93 0,00 0,00 -525,80
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO  0045401 Akustické a stavební úpravy prostor 3 233,00 2 741,28 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 491,72 0,00 0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO  0046057 Rek. havarijního stavu fasády objektu 3 978,70 0,00 0,00 3 978,70 3 978,70 100,00 929,37 0,00 0,00 0,00
VOŠPg a SOŠPg a GYM.  P6 0045948 Stavební úpravy učeben 347,30 0,00 0,00 347,30 347,30 100,00 347,27 0,00 0,00 0,00
VOŠPg a SOŠPg a GYM.  P6 0046246 Rekonstrukce osvětlení pro učebny 3 532,70 0,00 0,00 3 532,70 3 532,70 100,00 3 451,22 0,00 0,00 0,00
ZUŠ DUNICKÁ  P4 0045964 Stavební úpravy učeben 3 937,00 0,00 0,00 3 937,00 3 937,00 100,00 3 936,94 0,00 0,00 0,00
ZUŠ JANA HANUŠE  P6 0046247 Pořízení hudebního nástroje - žákovsk  75,00 0,00 0,00 75,00 75,00 100,00 75,00 0,00 0,00 0,00
ZUŠ TAUSSIGOVA  P8 0046016 Nákup jednoho kusu hudebního nástr 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 100,00 250,00 0,00 0,00 0,00
ZUŠ TRHANOVSKÉ NÁM.  P 0045908 Rekonstrukce učebny 2 168,90 0,00 0,00 2 168,90 2 168,90 100,00 2 168,90 301,41 0,00 -301,41
ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA  P5 0045390 Rekonstrukce dvorního traktu 3 036,30 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 36,30 0,00 3 000,00
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAM      0045851 Rek. 2.NP pro potřeby SŠ a MŠ A. Klar 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00 3 600,00 100,00 3 600,00 204,20 0,00 -204,20
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAM      0045956 Přestavba prostor 2. NP pro potřeby M   4 562,60 0,00 0,00 4 562,60 4 562,60 100,00 4 562,60 403,62 0,00 -403,62
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAM      0046243 Únikové schodiště pro stavbu MŠ 985,50 0,00 0,00 985,50 985,50 100,00 985,50 577,09 0,00 -577,09
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. PO   0046118 Rek. havarijního stavu střešní krytiny 986,40 0,00 0,00 986,40 986,40 100,00 986,35 0,00 0,00 0,00
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.POR  0046240 Gastro myčka na stolní nádobí 116,60 0,00 0,00 116,60 116,60 100,00 69,19 0,00 0,00 0,00
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNIC0046277 Systém PZTS a požární hlásič 93,70 0,00 0,00 93,70 93,70 100,00 93,63 0,00 0,00 0,00
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNIC0046056 Odstranění hav. stavu sociálních zaříz 992,20 0,00 0,00 992,20 992,20 100,00 992,20 0,00 0,00 0,00
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ  P0045968 Dodávka EZS a dopravní obslužnosti b 2 832,30 0,00 0,00 2 832,30 2 832,30 100,00 2 832,30 0,03 0,00 -0,03
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ  P0046021 Nákup kuch.el.komposteru do šk. jíde 48,20 0,00 0,00 48,20 48,20 100,00 48,20 4,91 0,00 -4,91
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ  P0046228 Gastrotechnologie - vybudování školn  2 264,60 0,00 0,00 2 264,60 2 264,60 100,00 2 264,60 0,00 0,00 0,00
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ  P0046250 Dodávka a montáž "zelen.střechy"  Příp 337,60 0,00 0,00 337,60 337,60 100,00 337,60 0,00 0,00 0,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem 6 488 815,37 1 385 172,77 1 132 537,00 1 080 281,60 877 545,30 81,23 362 671,80 125 395,50 -214,85 3 898 180,41

Celkem akce MČ 0,00 1 167 626,40 1 090 658,04 93,41

Celkem 6 488 815,37 1 385 172,77 1 132 537,00 2 247 908,00 1 968 203,33 87,56 362 671,80 125 395,50 -214,85 3 898 180,41



 

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ,  MLÁDEŽ  A  SPORT 
 
 
MHMP – FON 
 
2360464 - Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy reklamní a umělecké tvorby 
Michael 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – modernizace 
odborných učeben pro výuku odborných předmětů spadajících do oborů Filmová tvorba a 
Design interiéru - vybavení a drobné stavební úpravy. 
 
2531311 - Rozšíření kapacity MŠ Písnický domeček 
Jedná se o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR –
pozemky, stavební práce, stavební úpravy. 
 
2540873 - Modernizace učeben chemie, biologie, chovatelství a polytechnického vzdělávání 
Nebylo ve 2021 čerpáno. 
 
2540929 - Modernizace vybavení v Univerzitní základní škole 
Jedná se o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – 
pořízení pracovních polytechnických koutů do tříd a výměna podlahových krytin. 
 
2540992 - Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. II. 
Jedná se o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – 
modernizace laboratoře diagnostiky vozidel, dílen odborného výcviku a videokonferenční 
učebny. 
 
2541038 - Modernizace zařízení a vybavení ARCUS, s.r.o. 
Jde o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – 
vybudování učebny multimediální tvorby, modernizace učebny cizích jazyků a modernizace 
učebny přírodovědných oborů. 
 
2541052 - Modernizace odborných učeben na ZŠ Věda 
Jde o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybavení 
učeben specializovaným nábytkem pro umístění techniky jazykové a přírodovědné laboratoře 
(studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér, interaktivní tabule s prezentačním 
SW, kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd) 
 
2541055 - Vybavení a modernizace učebny pro výuku odborného předmětu gastronomie 
Předmětem je realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – 
vybavení odborné učebny pro provádění praktické výuky, gastrostudia. 
 
2541111 - Semínko - bezpečný a podnětný prostor pro nejmenší 
Jde o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pořízení 
nábytku a vybavení pro účely polytechnického vzdělávání. 
 
 
 
 
 



 

MHMP – INV 
 
0040431 - Konzervatoř J. Ježka-nástavba objektu 
Jedná se o stavbu v areálu objektu Konzervatoře a vyšší odborné školy Jaroslava Ježka 
č. p. 1692, ul. Roškotova 4, Praha 4 – Braník. Je navržena nástavba objektu I o víceúčelový sál 
pro 196 diváků přístupný nově zbudovaným výtahem a požárním schodištěm a nástavbu objektu 
II o dva taneční sály muzikálového oddělení školy. Výstavba bude pobíhat za částečného 
provozu školy v etapách. Stavba byla zahájena dne 7. 5. 2021. 
V roce 2021 INV MHMP zajistil další vydání prodloužení stavebního povolení a zahájil realizaci 
přípravných prací. Proběhlo výběrové řízení na aktualizaci dokumentace pro výběr zhotovitele a 
byla podepsaná smlouva s vybraným projektantem. Byl zpracován projekt pro výběr zhotovitele, 
k jehož dokončení je potřeba prověření stávajících prvků z hlediska jejich statiky.  
 
0040548 - SOŠ stavební a zahradnická P9-zateplení objektů Jarov 
Jedná se o provedení stavebních prací v rámci areálu SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9 v 
rámci níže uvedených etap. 
 etapa 0005 – zateplení objektů Jarov 
2. část – objekt B   
Jedná se o redukované řešení rekonstrukce objektu B.  Kompletní zateplení budovy bude možné 
až po ukončení smluvního vztahu s nájemcem. 
V roce 2021 INV MHMP zajistil dokončení realizace tohoto redukovaného rozsahu prací. K 
předání stavby také INV MHMP zajistil znalecký posudek na fasádu. Stavba byla v 09/2021 
zkolaudována. 
 etapa 0007 – Rekonstrukce vnitřních prostor 
1.část – velký sál v budově C 
Rekonstrukcí byla docílena modernizace sálu, včetně zavedení moderních technologií. Zároveň 
byla provedena sanace nosné střešní konstrukce. 
V roce 2021 INV MHMP zajistil výběr zhotovitele stavby a technický dozor stavby, následně 
byla stavba zahájena a realizována. Stavba byla zkolaudována v 10/2021. 
2.část – vertikální prostor (schodiště) v budově B 
Jedná se o sanaci povrchových úprav prostorů schodiště výškové budovy B objektu školy, o 
výměnu stávajících dveří a svítidel. 
V roce 2021 INV MHMP zajistil dokončení rekonstrukce schodiště. Stavba byla v 02/2021 
zkolaudována. 
 
0041436 - Park vodních sportů Praha 
V Troji, mezi Vltavou a protipovodňovou hrází, hlavní město připravuje záměr Revitalizace 
veřejného prostoru Troja - Vodácká, v rámci kterého bude upraveno a veřejnosti zpřístupněno 
území o celkové rozloze cca 11 hektarů, které je v současnosti povětšinou zanedbané. Součástí 
tohoto území bude i nové říční rameno s dráhou pro vodní slalom – Park vodních sportů Praha. 
Etapa 0001 - slalomová dráha bude sloužit k pořádání mezinárodních závodů i tréninku 
sportovců. Navazující prostor bude v rámci etapy 0002 - revitalizace území upraven na klidovou 
zónu pro veřejnost, ve které budou umístěna sportovní a dětská hřiště a další volnočasové 
aktivity.  
V roce 2021 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí na etapu 0002, zhotovena 
dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí na etapu 0001 na základě požadavků IPR 
Praha, MČ Praha Troja, změny územního plánu.  
 
0042296 - Dostavba JÚŠ, etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola 
Výstavba školního objektu s hudebním zaměřením a víceúčelovým sálem, stavba má 5 podlaží. 
Objekt se nachází v areálu Jedličkova Ústavu. K objektu patří i samostatný jednopodlažní objekt 



 

garáží. Na akci je zpracována studie a dokumentace pro územní řízení (změnu územního 
rozhodnutí) a probíhá projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy. 
V roce 2021 INV MHMP zajistil pokračování inženýrské činnosti pro získání územního 
rozhodnutí a rozhodnutí o odstranění stavby na pozemku. Na základě projednání a výzvy 
stavebního úřadu k doplnění dokumentace pro územní řízení probíhala úprava projektové 
dokumentace.  
 
0042837 - Rekonstrukce Gymnázia prof. J. Patočky 
Jedná se o kompletní rekonstrukci vnitřních prostor budov Gymnázia prof. Jana Patočky na 
Praze 1, dále vestavbu tělocvičny do atria, vestavbu podkroví a přístavbu. Rekonstrukce se týká 
všech povrchů, výplní otvorů a instalací, včetně nových sociálních zázemí a komunikačních 
vazeb. Částečně budou upraveny i vnitřní dispozice stávajících prostor školy. V prostoru atria 
bude vybudována tělocvična a nad ní zastřešený foyer. Vestavbou podkroví vzniknou další 
prostory pro výuku včetně potřebného sociálního a administrativního zázemí. 
V roce 2021 probíhala jednání k etapizaci akce a dále příprava podkladů pro výběrové řízení na 
projektanta. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0042981 - Rekonstrukce Duncan 
Jedná se o kompletní rekonstrukci historického objektu Duncan v Jánských Lázních, který je 
využíván pro školy v přírodě. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce 
zahrnuje především sanaci vlhkých suterénních prostor, zateplení budovy, opravu střechy, 
rekonstrukci technického zařízení budovy. Dále bude upraveno i dispoziční řešení dle 
současných standardů pro ubytovací zařízení.  
V roce 2021 INV MHMP zajistil zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a byl zahájen 
výběr zhotovitele. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0043010 - VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny 
Předmětem výstavby je nová tělocvična v areálu školy. Stavba tělocvičny je navržena do 
prostoru stávajícího dvora uvnitř vnitrobloku školy. Funkční náplní je pokrytí chybějících potřeb 
školy. Stavba obsahuje prostor tělocvičny určený i pro společenské funkce školy a zázemí 
tělocvičny včetně jídelny. Tělocvična bude provozně a funkčně propojena s budovou školy. 
Zázemí tělocvičny je situováno do části prostor suterénu původní budovy školy. Pro tuto akci je 
vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. 
V roce 2021 INV MHMP provedl výběrové řízení na zhotovitele stavby a na zpracovatele 
předstihového záchranného archeologického výzkumu a byl vybrán zhotovitel stavby. Vzhledem 
k tomu, že se do výběrového řízení na zpracovatele předstihového záchranného archeologického 
výzkumu nikdo nepřihlásil, vypsal INV MHMP výběrové řízení podruhé. 
 
0043359 - ZŠ pro žáky s poruchami chování 
Jedná se o výstavbu nového pavilonu ZŠ SPCH Praha 5, Zlíchov pro I. stupeň, kterou se stávající 
kapacita 160 žáků zvýší o dalších 100 žáků. Součástí nového pavilonu je 10 kmenových tříd, 
tělocvična, dílna, kabinety a šatna. Návrh je rozdělen na 2 etapy, z nichž první etapou je 
výstavba nového pavilonu a zkapacitnění jídelny ve stávajícím vilovém objektu a ve druhé etapě 
dojde k optimalizaci školního provozu ve stávající budově. 
V roce 2021 bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci a byly zahájeny práce na 
zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. 
 
0043361 - Výstavba tělocvičny Voděradská 
Jedná se o výstavbu dvou nových tělocvičen pro gymnázium v Praze 10, Voděradská 2, 
postavených nad sebou. Tělocvičny budou napojeny na stávající budovu školy spojovacím 



 

krčkem. Bude provedena rovněž rekonstrukce stávajícího venkovního hřiště. Další součástí 
projektu je přestavba malé stávající tělocvičny na multimediální sál. 
V roce 2021 byla vypracována studie proveditelnosti a probíhalo zpracování projektové 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.  
 
0043727 - Přístavba MŠ Aloyse Klara 
Jedná se o výstavbu objektu mateřské školy v areálu speciálního pedagogického centra Aloyse 
Klara pro žáky s vadami řeči a žáky se zrakovým postižením. Bude zde umístěn provoz školky 
pro děti s potřebou zvláštní péče a speciální pedagogické centrum, technické a provozní zázemí 
objektu vč. zázemí pro personál. Součástí objektu budou dvě garážová stání a skladovací 
prostory. 
V roce 2021 INV MHMP zajistil zpracování a projednání dokumentace pro stavební povolení.  
V 12/2021 bylo zahájeno stavební řízení.   
 
0043769 - Umělecká škola Znojemská 
Výstavba nových budov pro potřeby taneční konzervatoře a ZUŠ. Výuka žáků bude přesunuta ze 
stávajících pronajatých prostor do nově vybudovaného areálu. Návrh stavby zahrnuje učebny 
včetně potřebného zázemí, tělocvičny, stravovací část a ateliéry. Akce bude realizována dle 
podmínek FIDIC „Žlutá kniha“. Proběhla demolice stávajících objektů. Dále byla zjištěna 
rozdílná poloha vodovodních řadů a byla upravena studie s ohledem na zachování vzrostlých 
stromů.  
V roce 2021 INV MHMP zajistil projednání dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými 
orgány státní správy a správci sítí a související inženýrskou činnost. Dále zajistil projednání v 
komisi územního rozvoje na Praze 4. Na základě výzvy stavebního úřadu k doplnění 
dokumentace pro územní řízení probíhala úprava projektové dokumentace. 
 
0043928 - Gymnázium Na Zatlance 
Předmětem je výstavba tělocvičny a školní jídelny pro gymnázium Na Zatlance, Praha 5. Objekt 
má dvě nadzemní podlaží a není podsklepen. V přízemí je umístěna tělocvična pro míčové hry, v 
patře se nachází šatny se zázemím a školní jídelna s výdejnou. Objekt je s budovou gymnázia 
propojen pomocí spojovacího krčku.  
V roce 2021 INV MHMP zajistil zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a připravil 
záměrový tisk pro výběr zhotovitele.    
 
0044800 - Sportovní hřiště ZŠ Zličín 
Jedná se o atletický ovál 200 m s rovinkou a s doskočištěm, dále pak o basketbalové hřiště a 
volejbalové hřiště umístěné vně oválu. Hřiště jsou navržena v prostoru stávajícího sportovního 
areálu u ulice U zličínského hřiště v sousedství vybudované ZŠ Zličín. Hřiště bude využíváno 
zejména pro účely budoucí ZŠ Zličín, jejíž výstavba byla dokončena. Je podepsaná smlouva 
s projektantem a probíhá zpracování studie. 
V roce 2021 INV MHMP zajistil výběrové řízení na projektanta akce. Byla zpracována studie, 
kterou potvrdili jak budoucí uživatel, tak městská část. Byl zpracován projekt pro společné 
rozhodnutí, který bude projednán s dotčenými orgány státní správy a správci sítí. Nebyly čerpány 
žádné finanční prostředky. 
 
0044801 - Dostavba tělocvičny SŠ - COPTH Poděbradská 
Předmětem je dokončení nedostavěné třípodlažní tělocvičny, jejíž výstavba byla zastavena v 
roce 2008. Tělocvična je umístěna v areálu Střední školy – Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské (COPTH) na Praze 9 u ulice Pod Harfou. Stavební práce spočívají v 
dokončení vnitřních povrchů, výplní a vnějších fasád, výměně a doplnění veškerých instalací 



 

a provedení potřebných dokončovacích stavebních prací. Byl zpracován návrh havarijního 
opatření a v 12/2019 proběhla jeho realizace.  
V roce 2021 INV MHMP zajistil vyjádření původního autora ohledně úprav a aktualizace 
dokumentace. Pro pokračování bude třeba zajistit výběr projektanta na základě jednacího řízení 
bez uveřejnění. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0044802 - Taneční sál konzervatoře HMP 
Jedná se o vybudování víceúčelového tanečního sálu Taneční konzervatoře hlavního města 
Prahy, Křížovnická 7, Praha 1. V suterénu budovy vznikne sklad kostýmů, v přízemí budou 
umístěny centrální šatny pro žáky, včetně zázemí (sprchy, WC). Střecha tanečního sálu bude 
pochozí. Zároveň bude opraven přístup do stávajícího suterénu a schodiště. Akce probíhá 
v koordinaci a součinnosti s UMPRUM, vzhledem k prostorovému řešení společného objektu. 
V roce 2021 byl zpracován záměr na výběr projektanta vč. příslušné inženýrské činnosti. Bylo 
zahájeno výběrové řízení na projektanta. 
 
0044806 - ZŠ Šeberov 
Jedná se o výstavbu základní školy s kapacitou 14 kmenových tříd. V objektu jsou dále navrženy 
odborné učebny, zázemí pro pedagogy, kuchyň s jídelnou, tělocvična a venkovní hřiště. 
Technologické provozy jsou navrženy tak, aby v budoucnu mohlo dojít k dostavbě na celkovou 
kapacitu 27 kmenových tříd. 
V roce 2021 byl Radou a Zastupitelstvem HMP schválen záměr na realizaci veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby. Před zahájením stavebních prací je nutné provést zjišťovací archeologický 
průzkum. Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele tohoto průzkumu. Dále bylo zahájeno 
výběrové řízení na technický dozor a na zhotovitele stavby. 
 
0045130 - SŠT Zelený pruh - rekonstrukce bazénu 
Jedná se o rekonstrukci budovy z roku 1970, včetně kompletní výměny instalací a zastaralých 
technologií. Vznikne tak moderní školské a plavecké centrum, které bude splňovat hygienické, 
bezpečnostní a sportovní standardy pro rekreační i výkonnostní sport. 
V roce 2021 INV MHMP zpracoval záměr pro výběr projektanta. Nebyly čerpány žádné finanční 
prostředky.  
 
 
MHMP – PRI 
 
0011113 - EU-Krajský akční plán II (inovace) 
Prostředky byly čerpány na investice v oblasti HW a SW, dále audio a měřicí techniky a dále na 
pořízení multifunkčních zařízení pro intenzivní využití. 
 
 
MHMP – SML 
 
0010876 - EU-Komplexní program rozvoje Praha 
Cílem projektu je realizovat jednotlivá opatření, identifikovaná a popsaná krajským akčním 
plánem podpory vzdělávání na území Prahy.   
 
0042219 - SŠ umělecká a řemeslná, P5 - rek. části objektu Miramare 
Akce ukončena a předána škole.  
 
 
 



 

0042843 - Granty sport – investice 
Jedná se o financování investiční výstavby a modernizaci tělovýchovných zařízení, stadionů, hal, 
tělocvičen a sportovišť moderního stylu. Tato výstavba podpoří zájem široké veřejnosti o 
sportování, prioritou je podchytit zájem především dětí a mládeže. 
 
0043368 - VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská,P6-rek.centra Montesori 
Kompletní rekonstrukce objektu Centra volného času včetně nové protihlukové stěny a 
revitalizace venkovního dětského hřiště. Probíhá realizace, dokončení v roce 2022. 
 
0043733 - ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba objektu Přípotoční 
Výstavba objektu zvýší nedostatečnou kapacitu MŠ v dané lokalitě. Na místě stávajícího objektu 
bude vybudována nová, moderní budova včetně stravovací části. Převážná část realizace již 
proběhla, v roce 2022 akce pokračuje a měla by být dokončena.  
 
0043734 - SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba učebního pavilon 
Přístavba odstraní problém s nedostatečnou kapacitou pro výuku. Realizace byla dokončena 
v roce 2021, stavba byla předána v lednu 2022. 
 
0043932 - Gym. K. Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken 
Stávající stav vybraných oken je ve zcela nevyhovujícím stavu z hlediska bezpečnosti, 
mechanické odolnosti a materiálového provedení. Okna nesplňují základní hygienické předpisy a 
svými parametry jsou hluboko pod základními tepelně technickými požadavky. Okna jsou 
netěsná a místy do nich i zatéká. Rámy okenních křídel jsou ve většině případech zkroucené. 
Realizace probíhá od roku 2021. V roce 2022 se předpokládá realizace 2. etapy veřejné zakázky. 
 
0043934 - Gym. Na Zatlance, P5 - půdní vestavba  zateplení stropu 5.NP 
Půdní vestavbou se získají nové prostory pro učebny a kabinety včetně zázemí. Součástí je 
realizace přístavby venkovního výtahu. Dokončena projektová dokumentace, platné stavební 
povolení, záměr a výběr zhotovitele v r. 2021, realizace v r. 2022.    
 
0043935 - Karlínská OA a VOŠ ekonomická,P8-rek.oken a fasády 
Jedná se o rekonstrukci okenních výplní a fasády zahrnující kompletní výměnu oken za repliky a 
opravu fasádních ploch včetně nových povrchových úprav fasády, částečné výměny 
klempířských konstrukcí a ostatních fasádních prvků. Realizovaná rekonstrukce se projeví 
příznivě na snížení energetické náročnosti budovy, a tím snížením celkových nákladů na provoz 
budovy včetně navýšení estetického vzhledu budovy.       
Vypracován záměr akce – čeká se na schválení RHMP 
 
0043936 - Karlínské gymnázium, P8 - sanace suterénu 
Předmětem je kompletní sanace suterénních prostor Karlínského gymnázia, VOŠ a SPŠ 
elektrotechnické Fr. Křižíka a SOU kadeřnického. Spolu se sanací bude provedena rekonstrukce 
vnitrobloku výše zmíněných škol. Zpracovává se projektová dokumentace, stavební povolení 
zatím není, po získání stavebního povolení předpoklad předání zakázky na odbor INV. Realizace 
proběhne pravděpodobně až v roce 2023.  
 
0043937 - Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, P4 - rek. ZTI 
Rekonstrukcí zdravotně-technické instalace bude odstraněn současný havarijní stav stoupaček. 
Rekonstrukce zahrnuje úpravy dispozic, nové úpravy povrchů, elektroinstalaci, odvětrání a 
výměnu krytin v prostorách internátu včetně maleb a nátěrů. Úpravou povrchů a novým 
sanitárním zařízením v prostoru sociálek pak dojde k revitalizaci stavu hygienických zařízení, 
které budou splňovat současné požadavky školy. Totéž platí pro pokoje internátu.     



 

V roce 2020 probíhala realizace 1. etapy prací,  akce byla dokončena v listopadu 2021. 
 
0043940 - Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro praktická cvičení 
Nové prostory zajistí škole možnost praktické výuky. Na místě nevyhovujících objektů, které 
mají být strženy, bude vybudována moderní hala pro praktickou výuku. Probíhá hodnocení 
nabídek na realizaci, realizace zahájena v září 2021. V roce 2022 bude pokračovat realizace. 
 
0044529 - Rekonstrukce budovy DDM v Suchdole 
Důvodem rekonstrukce je špatný stav stávajících prostor, hlavně prostor sociálního zázemí a 
stávajících rozvodů. Součástí je přístavba vstupní části a rozšíření keramické dílny a kreslírny. 
Realizace byla zahájena v listopadu v roce 2021 a bude ukončena v roce 2022.   
 
0044549 - Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Inteligentní budovy 
Cílový stav budov byl stanoven dle výzvy OP PPR na úroveň budov s téměř nulovou spotřebou 
energie, optimálně jako pasivní budovy.                                                                                                                                                                                                                                         
Metodika SBTooICZ popisuje a definuje inteligentní budovu komplexně ve třech základních 
pilířích udržitelnosti a jejich kritériích - Enviromentálních, sociálně-kulturních, Ekonomicko-
organizačních.  
Nebylo v roce 2021 čerpáno. 
 
0044688 - Gymn. Na Vítězné pláni, P4 - letní šatny a sklad 
Rekonstrukce a dostavba stávajícího objektu pro účely letních šaten a provozního skladu včetně 
horolezecké stěny a úprav okolí. Dokončena projektová dokumentace, platné stavební povolení, 
záměr a výběr zhotovitele v r. 2021-2022, realizace v r. 2022. 
 
0044689 - Jazyková škola, P1 - rekonstrukce oken a fasády 
Probíhá realizace, běží 2. etapa. Jazyková škola byla koncem roku 2021 sloučena 
s Akademickým Gymnáziem Štěpánská a vznikl nový subjekt Akademické gymnázium a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, na který přešly 
aktivity JŠ. 
 
0044702 - SPŠ stroj. Betlémská, P1 - rekonstrukce elektro 
Rekonstrukce elektroinstalace zajistí odstranění již nevyhovujících hliníkových rozvodů a 
osvětlení v celém objektu.  Dosáhne se snížení energetické náročnosti. Zároveň budou 
vybudovány nové počítačové sítě. Realizace probíhá. V roce 2022 bude pokračovat realizace a 
následně do března 2023. 
 
0044703 - DDM Dům UM, P10 - rek. Odloučeného pracoviště  Zahradní Město 
Bylo vydáno stavební povolení, zpracována projektová dokumentace. Je vypracován záměr 
realizace, čeká se na jeho schválení. 
 
0044768 - DDM HMP, P8 – nástavba  objektu  letních šaten Stadionu mládeže 
Jedná se o rekonstrukci objektu šaten a jednopodlažní dřevěnou nástavbu. Stavba nedokončena, 
odstoupení od smlouvy z důvodu neplnění zhotovitelem. V prosinci 2021 byl vybrán nový 
zhotovitel. Nová realizace bude zahájena v roce 2022. 
 
0044776 - MŠ a ZŠ, P9 - nástavba MŠ, Litvínovská 300 
Předmětem je nástavba na pavilon MŠ, která bude obsahovat výukové prostory pro MŠ, 
bezbariérový přístup do patra a propojení s ostatními pavilony ZŠ. Projekt dokončen, stavební 
povolení vydáno. V roce 2022 bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele. 
 



 

0044778 - Gymnázium Na Pražačce, P3 - nástavba objektu 
Jedná se o nástavbu (1 a 2 patrovou) na objektu gymnázia včetně tělocvičny, obsahující učebny, 
kabinety sociální zařízení a ostatní prostory. Projekt dokončen, stavební povolení vydáno. 
Během léta očekáváno pravomocné rozhodnutí – stavební povolení. V roce 2022 bude připraven 
tisk na delimitaci na odbor INV (předpokládaná cena realizace 70 000 000,- Kč bez DPH). 
Předpoklad realizace 2023 a dále. 
 
0044779 - SPŠ sdělovací techniky, P1 - rekonstrukce oken 
V objektu jsou okna ve velmi špatném stavu. Ve vnějším obvodu budovy budou osazeny repliky 
špaletových oken, ve vnitrobloku objektu budou osazena jednoduchá okna s dvojitým 
zasklením.  Dojde tak k významným úsporám nákladů na vytápění.  
Projekt je hotov a je vybrán dodavatel stavby. Smlouva na realizaci bude podepsána s vybraným 
dodavatelem  Decorum s.r.o. v 02/2021. Realizace byla dokončena v listopadu 2021, předání 
škole proběhlo v lednu 2022. 
 
0044826 - Gymnázium Špitálská, P9 - rekonstrukce oken 
Jedná se o opravu stávající stavby, bez zásahu do konstrukcí. Otvorové prvky je nutné vyměnit a 
u nových prvků je nutné zabránit zatékání vody mezi rámy a stávajícím venkovním keramickým 
obkladem fasád. Realizace probíhá od roku 2021. V roce 2022 se předpokládá realizace 2. etapy 
veřejné zakázky. 
 
0044850 - PPP pro Prahu 7 a 8 – rekonstrukce  objektu  Glowackého 549/7 
Jedná se o celkovou rekonstrukci opotřebených prostor pedagogicko-psychologické poradny čtyř 
propojených budov ul. Glowackého 549/7, Praha 8. Tím se zmodernizují a upraví vnitřní 
prostory pro potřeby PPP.  Současně bude provedena oprava fasády včetně zateplení.    
 
0044976 - VOŠ a SPŠ Na Příkopě, P1 - rekonstrukce oken 
Výměna stávajících špaletových oken včetně souvisejících stavebních prací. Dokončena 
projektová dokumentace, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, kontrola zadávací 
dokumentace proběhla v roce 2021. Záměr a výběr zhotovitele bude schvalován v r. 2022, 
předpoklad realizace 2022 (1. etapa) a 2023 (2. etapa). 
 
0045001 - OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce sociálek 
V roce 2021 probíhala realizace a byla ukončena v dubnu. 
 
0045070 - ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1- rekonstrukce učeben 
Rekonstrukce stávajících prostor 2. NP objektu pro účely Malostranského gymnázia včetně 
technického vybavení. Probíhá zpracování projektové dokumentace, podaná žádost o stavební 
povolení, záměr a výběr zhotovitele v r. 2022, předpoklad realizace 2022 - 2023.   
  
0045132 - Gymnázium Ch.Dopplera, P5 - rekonstrukce střechy 
Rekonstrukce střešního souvrství na budově gymnázia. Důvodem je zatékání přes střechu při 
větších deštích. V současné době se provádí projekt. Předpoklad získání stavebního povolení je 
do konce roku 2022. Předpoklad realizace je rok 2022 a další roky. 
 
0045133 - Gymnázium Loučanská, P5 - rekonstrukce fasády 
Jedná se o rekonstrukci objektu gymnázia Oty Pavla včetně nového vstupu (projekt zajišťuje 
škola) a navazujících konstrukcí (okapové chodníčky apod.). Stavební povolení bylo získáno 
v listopadu 2021, předpoklad realizace v roce 2022. 
 
 



 

0045134 - OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce oken a fasády 
Předmětem je výměna oken a zateplení objektu – tj. odstranění stávajících nevyhovujících 
plastových oken, sundání stávajícího zateplení objektu, odstranění stávajících anglických 
dvorků, provedení nového zateplovacího systému, instalování nových oken, výměna některých 
klempířských prvků, opravení a instalování nových zámečnických konstrukcí, instalování 
venkovního stínění, provedení nových anglických dvorků, provedení nového otvoru v římse. 
Projekt je hotov, akce má stavební povolení. V roce 2022 bude probíhat realizace.    
 
0045135 - Pražská konzervatoř, P1 - rek. malého sálu Pálffy 
Realizace byla dokončena v roce 2021, předána škole byla začátkem roku 2022. 
 
0045138 - ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce objektu Pštrossova 
Předmětem je kompletní vnitřní rekonstrukce objektu pro účely ZUŠ s přístavbou výtahu včetně 
technického vybavení s důrazem na akustické řešení objektu. Dokončuje se projektová studie, 
podána žádost o stavební povolení, záměr a výběr zhotovitele a realizace bude probíhat v r. 
2022. Akce byla v roce 2021 přejmenována, původní název byl: VOŠ a SPŠPT Podskalská,P2 – 
rekonstrukce pro ZUŠ U Půjčovny. 
 
0045139 - ZŠ Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlavní budovy 
Jedná se o rekonstrukci fasády hlavní budovy ZŠ včetně otvorů a zábradlí na balkonech a 
střechu. Dále bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Zpracovává se projektová 
dokumentace, stavební povolení zatím není, předpoklad realizace 2022.  
 
0045207 - Gymnázium Arabská, P6 - výstavba víceúčelového sálu 
Výstavba nového objektu s víceúčelovým sálem včetně technického zázemí s napojením na 
stávající objekt gymnázia. Součástí projektu je demolice stávající chátrající terasy včetně úprav 
okolí. Byla zpracována projektová dokumentace, stavební povolení bylo vydáno na konci 
listopadu roku 2021, záměr a výběr zhotovitele bude probíhat v r. 2022, předpoklad realizace je 
v roce 2022 - 2023. 
 
0045233 - ZŠS, P6 - nová stavba venkovní odborné učebny 
V roce 2021 probíhala realizace. 
 
0045479 - DDM Modřany - přístavba objektu Urbánkova 
Předmětem je přístavba dvoupodlažního vstupního objektu, rekonstrukce přilehlých prostor v 
objektu. Dokončení realizace se předpokládá v roce 2022. 
 
0045480 - SŠAaI Weilova, P 10 – rekonstrukce  elektroinstalace 
Předmětem je rekonstrukce již nevyhovující zastaralé vnitřní silnoproudé a slaboproudé 
elektroinstalace objektu Střední školy automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - 
Hostivař. Akce je rozdělena do dvou etap. První etapa probíhala v roce 2021. Druhá etapa se 
bude realizovat v době dalších následujících hlavních prázdnin, tj. v roce 2022. Realizace 2. 
etapy bude probíhat v r. 2022. 
 
0045481 - ZŠ pro žáky s poruchami zraku P2 - rekonstrukce vestavby a střechy 
Jedná se o realizaci vestavby do podkroví včetně rekonstrukce výtahu a rekonstrukci 5. NP ZŠ. 
Připravuje se projekt. Předpoklad získání stavebního povolení začátkem roku 2022. Předpoklad 
realizace rok 2022 – 2023.    
 
 
 



 

0045482 - VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 – rekonstrukce kuchyně 
Jedná se o rekonstrukci prostor kuchyně včetně technologických celků, elektroinstalace, trubních 
rozvodů, vzduchotechniky a veškerých finálních úprav povrchů (obklady, dlažby apod.) 
Rekonstrukce je nutná zejména z důvodu havarijního stavu veškerých rozvodů, 
vzduchotechniky, nefunkční hydroizolace podlah a tím způsobené nadměrné vlhkosti atd. 
Projekt je hotov, akce má stavební povolení. V roce 2022 bude probíhat realizace.    
 
0045483 - Jahodovka - VOŠSP, P10 - rekonstrukce pavilonu B 
Předmětem je rekonstrukce stávajícího dosud nepoužívaného učebnového pavilonu včetně úprav 
dispozičního řešení. Dojde k vybudování školního a školícího provozu. V srpnu v roce 2021 
vydáno stavební povolení. Předpoklad realizace v roce 2022. 
 
0045484 - Pražská konzervatoř, P1 - rek. hlavního sálu Pálffy 
Akce ukončena a předána škole.  
 
0045616 - HŠ Radlická, P5-zateplení fasády internátu 
Jedná se o zateplení budovy fasády s částečnou výměnou stávajících oken a ostatních fasádních 
prvků včetně souvisejících stavebních prací. Dokončena projektová dokumentace, nevyžaduje 
stavební povolení ani ohlášení, kontrola zadávací dokumentace v roce 2021, záměr a výběr 
zhotovitele v r. 2022, předpoklad realizace v r. 2022. 
 
0045617 - Gymnázium Arabská, P6 - rekonstrukce tělocvičen 
V roce 2021 probíhalo zpracování  projektová dokumentace.  
 
0045654 - OA Holešovice P7 – rekonstrukce  havárie střechy 
Akce byla zahájena v prosinci 2020 a byla dokončena v roce 2021. 
 
0045767 - Rezerva pro zvýšení kapacit základního školství 
Rezerva byla v roce 2021 rozpouštěna na akce odboru SML, INV a MČ HMP s cílem navýšit 
kapacitu základního školství. 
 
0045770 - SOU gastronomie, P9 - rek. venkovního sportoviště 
Akce dokončena a předána škole v srpnu 2021. 
 
0045843 - VOŠIS a SŠEMI Novovysočanská,P9 –rekonstrukce tělocvičny Spojovací 
V roce 2021 probíhalo statické posouzení objektu tělocvičny, které je předpokladem provedení 
rekonstrukce. 
 
0045925 - ZUŠ Jana Hanuše, P 6 - rek. objektu Bělohorská 
Předmětem je rekonstrukce budovy Bělohorská 171/182, Praha 6, pro potřeby ZUŠ Jana Hanuše. 
Akce bude zahrnovat rekonstrukci stávajícího objektu Bělohorská 171/182, který v současnosti 
využívá soukromá anglo-německá obchodní akademie, a výstavbu nového objektu – přístavbu, 
která bude situována na přilehlém pozemku a bude se stávající budovou propojena krčkem. Nyní 
je v přípravě zadávací řízení na výběr projektanta. V roce 2022 budou probíhat projekční práce. 
 
0045957 - VOŠES, SPŠPT a SOŠPV Podskalská, P2 – přístavba výtahu 
Jedná se o venkovní přístavbu výtahu, zakomponovaného do fasády budovy. Výtah je navržen 
jako zásobovací a osobní. V roce 20212 probíhala realizace. 
 
 
 



 

0045990 - VOŠ a SOŠ umprum, P3 - výměna výplní III. etapa 
Jedná se o postupnou výměnu okenních výplní probíhající za provozu školy. V roce 2021 došlo 
k navýšení ceny stavebního materiálu, předpokládá se dofinancování v roce 2022. 
 
0046190 - Investiční dotace pro Diakonii ČCE 
Jedná se o dotaci na rekonstrukci a dostavbu budovy MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE, P4 
Michle.  Škola je součástí vzdělávací sítě žáků s mentálním postižením. 
 
2541016 - Cesta za kvalitním vzděláváním II./2018 
Nebylo ve 2021 čerpáno. 
 
2541122 - Moderní škola I. 
Nebylo ve 2021 čerpáno. 
 
2541123 - Moderní škola  II. 
Nebylo ve 2021 čerpáno. 
 
2541124 - Moderní škola III. 
Nebylo ve 2021 čerpáno. 
 
2541125 - Moderní škola IV. 
Nebylo ve 2021 čerpáno. 
 
 
AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH P4 
 
0011126 - EU KAP II (inovace) - HW a SW 
Prostředky byly čerpány na pořízení interaktivního displeje včetně projektoru a nabíjecích kufrů 
pro tablety za účelem zajištění intenzivní jazykové výuky pro žáky s odlišným mateřským 
jazykem s ohledem na jejich integraci do majoritní skupiny. 
 
0045772 - Rekonstrukce 4 učeben pro CIV 
Stavební úpravy na rekonstrukci 4 učeben CIV probíhají a budou dokončeny až v roce 2022, 
z důvodu zpoždění dodávky dveří do učeben. Prostředky nebyly v roce 2021 čerpány. 
 
0045861 - Přestavba prostor pro potřeby SPC A. Klara 
Stavební úprava druhého patra pro potřeby SPC spočívá v úpravě dispozice, přemístění toalet, 
zrušení koupelny, výměně obkladů a podlahových krytin, zhotovení podhledů včetně nového 
LED osvětlení, strukturované kabeláže PC rozvodů, dále zahrnuje opravy elektroinstalace, 
výměny dveří, výmalbu a natření topení, instalaci termostatických hlavic a přípojky internetu. 
Úprava přízemí je nutná pro vytvoření bezbariérového vstupu A20, zřízení místa pro pomocný 
dozor u vchodu, dále jde o přestavbu prostor pro přemísťovanou kancelář a sklady hospodářky z 
druhého podlaží. Venkovní úpravy zahrnují vytvoření nové zpevněné štěrkové plochy 1500 m2 
pro uvolnění 8 ks parkovacích stání v těsné blízkosti bezbariérového vstupu pro potřeby. Dále 
bude instalována posuvná vjezdová brána.  
Akce bude dokončena v první polovině roku 2022.  
 
0046211 - Pořízení vybavení pro obor Elektrikář - silnoproud 
Akce ukončena. 
 
 



 

DD NÁRODNÍCH HRDINŮ  P9 
 
0046007 - 7-místné vozidlo 
Předmětem akce je nákup automobilu. Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění dodávky 
automobilu od výrobce bylo způsobené současnou epidemiologickou situací. 
 
0046008 - Osobní vůz - 5 míst 
Nový osobní vůz má nahradit již vyřazenou starou Octavii a Octavii combi, která byla 
zlikvidována po autonehodě. V sídle domova je nyní jen jedno pětimístné vozidlo, a to elektrické 
na dopravu po Praze. Tento vůz by měl být pro delší cesty mimo Prahu.  
Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění dodávky automobilu od výrobce bylo způsobené 
současnou epidemiologickou situací. 
 
 
DDM HMP Karlín P8 
 
0043766 - Nástavba objektu letních šaten v areálu Stadionu mládeže 
Akce ukončena.  
 
0045958 - Nástavba objektu Stadionu mládeže-zajištění stavby 
Akce ukončena. 
 
0046292 - Dovybavení DDM HMP - sportovní investice 
Akce ukončena. 
 
 
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ  
 
0044985 - Rekonstrukce objektu Stará pošta 
Nebylo v roce 2021 čerpáno. 
 
0045028 - Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tři Studně 
Nebylo v roce 2021 čerpáno. 
 
0045399 - Obnova 4 horních srubů v TZ Tři Studně 
Akce ukončena. 
 
0045723 - Obnova hospodářského objektu - Tři Studně 
Nebylo v roce 2021 čerpáno. 
 
0045952 - Rek. 2. nadzemního podlaží hospodářského objektu v TZ Tři Studně 
Jedná se o vnitřní stavební úpravy 2. NP. hospodářského objektu v táborové základně Tři 
studně“ - střediska Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, 
Praha 10 - Strašnice. Předmětem stavebního záměru jsou navazující stavební úpravy 
hospodářského objektu, které slouží pro hospodářské a technické zázemí pro celý areál. V rámci 
stavby dojde k vybudování schodiště do podkroví. V podkroví objektu jsou umístěny dvě 
samostatné obytné jednotky, každá jednotka se skládá ze dvou pokojů, koupelny a obytného 
prostoru s kuchyňskou linkou a jídelním koutem. Akce probíhá, bude dokončena v průběhu 1. – 
2. čtvrtletí roku 2022 v závislosti na klimatických podmínkách a dodávek materiálů od výrobců, 
jejichž zpoždění je způsobené současnou epidemiologickou situací.  
 



 

0046294 - Venkovní stavební úpravy areálu Tři Studně 
Venkovní stavební úpravy v areálu Táborové základny Tři Studně, které navazují na 
dokončovanou kompletní rekonstrukci Hospodářského objektu DDM v TZ Tři Studně. Stavební 
úpravy spočívají v terénních úpravách areálu – vybudování opěrné zdi a schodiště u 
Hospodářského objektu. Dále se jedná o stavební úpravy terasy, úpravy vjezdové brány a 
příjezdové cesty pro vozidla a zahradnické úpravy. Akce probíhá, venkovní práce v průběhu 
prosince 2021 byly přerušeny z důvodu zhoršení klimatických podmínek v areálu TZ na 
Vysočině, které znemožnili dokončení venkovních stavebních úprav v plánovaném rozsahu. 
Akce bude dokončena v průběhu 2. čtvrtletí roku 2022. 
 
 
DDM SLEZSKÁ  P2 
 
0046295 - Venkovní skákací nafukovací atrakce 
Akce ukončena. 
 
 
DDM U BOROVIČEK  P6 
 
0046287 - Sportoviště pro plážové sporty 
Jde o vybudování hřiště pro plážové sporty (beach volejbal, plážový fotbal) v areálu na Vypichu 
(stavební úprava povrchu, položení textilie, dopravu a nákup křemičitého písku, sportovní 
vybavení (sloupky a sítě). Akce pokračuje, předpoklad ukončení akce je v průběhu roku 2022. 
 
 
DDM ŠIMÁČKOVA  P7 
 
0045999 - Zvukové technické vybavení DDM 
Akce ukončena. 
 
0046248 - Divadlo Radar - nákup pianina 
Akce ukončena. 
 
 
DDM ŠTEFÁNIKOVA  P5 
 
0045860 - Úprava nebytových prostor - tělocvična 
Provedení dispoziční a povrchové úpravy nebytových prostor v přízemí na tělocvičnu – pro 
cvičení a taneční nácvik, dále jako nářaďovna, sklad, šatna, toalety a čekárna pro rodiče. Akce 
ukončena. 
 
 
DM NEKLANOVA  P2 
 
0045858 - Přestavba podkroví - pokoje DM Pobřežní 
Jedná se o přestavbu podkrovních pokojů pro ubytování žákyň. Přestavba podkroví s 
vybudováním nových pokojů pro žákyně DM vyhovuje požadavku KHS na zlepšení 
hygienických podmínek ubytovaných. Původní nevyhovující pokoje budou využity jako učebny, 
knihovna, posilovna, archiv a kanceláře.   
Akce ukončena. 



 

0045859 - Tepelné čerpadlo - DM Husova 
Předmětem je dodávka a montáž tepelného čerpadla do Domova mládeže pro zajištění 
ekologického vytápění a chlazení současně s úsporou energií.   
Akce ukončena. 
 
0046006 - Tepelná čerpadla pro 2. a 3. NP 
Akce ukončena. 
 
0046037 - EAO - Výměna TČ - objekt Husova 
Akce ukončena. 
 
0046244 - Rek. vychovatelny a vstupních prostor DM Pobřežní 
Akce ukončena. 
 
0046266 - EAO - Instalace TČ - objekt Pobřežní 323/6 
Akce ukončena. 
 
0046283 - Zvýšení kapacity školní jídelny 
Akce ukončena. 
 
 
GYM A SOŠ PRO ZP RADLICKÁ 
 
0045779 - Rek. havarijního stavu vodovodních  stoupaček a el. rozvodů osvětlení 
Akce ukončena. 
 
0045833 - Rekonstrukce elektroinstalace v internátu 
Akce ukončena. 
 
0045950 - Rekonstrukce kuchyněk a zázemí internátu 
Místnosti nemají odvětrání, na zdech je plíseň. Kuchyňky jsou díky tomu vyřazeny z provozu na 
všech třech patrech. Velká kuchyně potřebuje úpravu rozvodů elektra a odpadu. V těchto 
místnostech je také havarijní stav podlah, jsou mechanicky poškozené, lino i koberce potrhané. 
Je potřeba krytiny strhnout a podlahy srovnat a položit novou krytinu.  
Akce bude dokončena v průběhu 1. čtvrtletí 2022. 
 
 
GYM, SOŠ, ZŠ a MŠ SP JEČNÁ 
 
0045849 - Nákup interaktivních panelů 
Akce ukončena. 
 
 
GYM. AK. A JŠ ŠTĚPÁNSKÁ  P1 
 
0045784 - Vybudování vzduchotechniky – škol. byt a dílny školy 
Akce ukončena. 
 
 



 

0046238 - Havarijní sanace dvora v objektu Školská 
Akce ukončena. Jazyková škola byla koncem roku 2021 sloučena s Akademickým Gymnáziem 
Štěpánská a vznikl nový subjekt Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, na který přešly aktivity JŠ. 
 
0046239 - Havarijní rekonstrukce sklepních prostor Školská 
Akce ukončena. Jazyková škola byla koncem roku 2021 sloučena s Akademickým Gymnáziem 
Štěpánská a vznikl nový subjekt Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, na který přešly aktivity JŠ. 
 
0046257 - Vybudování řídícího jazykového centra 
Akce ukončena. Jazyková škola byla koncem roku 2021 sloučena s Akademickým Gymnáziem 
Štěpánská a vznikl nový subjekt Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, na který přešly aktivity JŠ. 
 
 
GYM. ARABSKÁ  P6 
 
0046038 - EAO - Rekonstrukce osvětlení - studovna a knihovna 
Akce ukončena. 
 
 
GYM. BOTIČSKÁ  P2 
 
0046195 - Pořízení TV lupy pro výuku 
Jedná se o pořízení speciální učební pomůcky pro žáky se zdravotním znevýhodněním. Akce 
ukončena. 
 
2541045 - Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků na Gymnáziu Botičská 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – upravena bude 
učebna matematiky, jazyková učebna, probíhají stavební práce, audio matice, interaktivní 
displej. 
 
 
GYM.BUDĚJOVICKÁ P4 
 
0045960 - Rekonstrukce chodby ve 3. NP 
Rekonstrukce chodby ve 3. NP. Důvodem pro rekonstrukci je havarijní stav obkladů a dlažby 
hlavní chodby, kde hrozí žákům a zaměstnancům nebezpečí úrazu. Dlažba a obklady pochází z 
roku 1958.   
Akce ukončena. 
 
 
GYM. CHODOVICKÁ  P9 
 
2541032 - Modernizace přírodovědné učebny na Gymnáziu, Praha 9, Chodovická 2250 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce 
badatelské učebny pro výuku přírodních věd (fyziky, chemie, biologie) a modernizace 



 

elektroinstalace a zdravotně technické instalace. Odborná učebna bude vybavena odbornými 
pomůckami a tabulí s interaktivním dataprojektorem. 
 
 
GYM. J. H. MEZI ŠKOLAMI P5 
 
0045778 – Rekonstrukce vzduchotechniky-kuchyň, jídelna, učebny, lab. 
Akce ukončena. 
 
0045919 - Nákup a instalace 10 dotykových displejů 
Nákup a instalace 10 ks dotykových displejů v rámci projektu Moderní škola II.  
Akce ukončena.  
 
0046234 - Úprava zastřešení zadních vstupů budovy gymnázia 
Akce ukončena. 
 
 
GYM. J.KEPLERA  P6 
 
0045773 - OPŽP Výzva č. 146 
Vypracování žádosti o dotaci, zpracování zadávací dokumentace a dvou výběrových řízení na 
zakázky malého rozsahu a projektové a inženýrské činnosti. Práce na projektu probíhají a budou 
pokračovat v roce 2022. 
 
0045801 - OPŽP Výzva č. 146  Energetický posudek 
Zpracování energetického posudku a posudku synantropních druhů živočichů pro program OPŽP 
Výzva č. 146. Akce ukončena. 
 
 
GYM. LITOMĚŘICKÁ  P9 
 
0045416 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 
Akce ukončena. 
 
0045724 - OPŽP výzva 146 - projektové a inženýrské činnosti 
Akce ukončena. 
 
0045920 - Výstavba venkovního víceúčelového pavilonu 
Výstavba venkovního víceúčelového pavilonu v areálu školy. Akce dokončena. 
 
0045921 - Rek. oplocení v JV a S části areálu gymnázia 
Rekonstrukce oplocení v jihovýchodní a severní části areálu Gymnázia.  
Akce ukončena. 
 
 
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI 
 
0045857 - 3. etapa rekonstrukce kompletního ZTI 
Akce ukončena. 



 

0045954 - Rekonstrukce kompletního ZTI - IV. Etapa 
Akce ukončena. 
 
0046031 - Venkovní učebna 
Výstavba venkovní učebny.  V době zdravotní krize způsobené COVID 19 se ukázala výrazná 
potřeba venkovních prostor využitelných k výuce.  Akce bude pokračovat i v roce 2022, ke 
zpoždění došlo z důvodu současné epidemiologické situace.  
 
 
GYM. NAD ŠTOLOU  P7 
 
2541046 - Modernizace zařízení a vybavení učeben Gymnázia Nad Štolou 
Nebylo ve 2021 čerpáno. 
 
 
GYM. OMSKÁ  P10 
 
0045408 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 
Projekt je plánován jako víceletý a pokračuje i v roce 2022. 
 
0045832 - Projektové a inženýrské činnosti OPŽP - výzva 146 
Předmětem je digitalizace částí projektové dokumentace (stávajících papírových výkresů), která 
bude nezbytná pro vypracování projektové dokumentace včetně případného měření ručním 
laserem a následného zkreslení (půdorysy, řezy, pohledy, střecha), vypracování studie 
stavebního, technologického řešení podporovaných projektů a aktivit (realizace systémů 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, včetně možnosti ochlazení, instalace 
fotovoltaického systému a instalace solárně-termických kolektorů) dle zveřejněného vzoru výzvy 
č. 146 Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Dále se jedná o zpracování stavebně 
technického průzkumu (sondy pro statický výpočet, atd.), zpracování odborných posudků a 
studií nutných pro zpracování projektové dokumentace, vypracování projektové dokumentace 
pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení za účelem instalace systémů 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, včetně možnosti ochlazení, vypracování 
položkového rozpočtu nebo v případě uplatnění podmínek FIDIC P&DB (Žlutá kniha) technické 
zprávy s technickým popisem a rámcového rozpočtu pro účely zadávacího řízení pro výběr 
zhotovitele stavby, zajištění stanovisek a vyjádření správců inženýrských sítí, včetně podání 
žádosti na stavební úřad (vydání souhlasu s ohlášenou stavbou/stavební povolení/územní 
rozhodnutí nebo žádost o vydání správního rozhodnutí stavebního úřadu, přípravu studií, 
průzkumů, měření a dalších potřebných odborných posudků pro splnění požadavků 
vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů a příslušného stavebního úřadu, konzultace 
související s výše popsanými projektovými a inženýrskými činnostmi týkajícími se Budovy dle 
potřeb Objednatele, včetně součinnosti v zadávacím řízení na zhotovitele stavby, a to v rozsahu 
max. 60 hodin. Projekt je realizován jako víceletý a pokračuje i v roce 2022.  
 
GYM. POSTUPICKÁ  P4 
 
0043483 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech 
Projekt energetických úspor Gymnázia Postupická probíhá od roku 2017, kdy byl zpracován 
pasport včetně energetického posudku, v roce 2018 byl zpracován znalecký posudek a 



 

zpracována a podána projektová žádost, v roce 2019 byla podána žádost o dotaci a byla 
provedena administrace zadávacího řízení, v roce 2020 byl zpracován odborný posudek na 
výskyt zvláště a obecně chráněných druhů synantropních živočichů v objektu gymnázia, v roce 
2021 byla zaplacena inženýrská činnost a správní poplatek za stavební povolení. Realizace akce 
se předpokládá v roce 2022.  
 
0045829 - Výměna oken a instalace žaluzií v budově B 
Akce pokračuje v roce 2022. 
 
0046249 - Pořízení myčky provozního nádobí s rekuperací 
Jedná se o pořízení nové elektronické dvouplášťové myčky nádobí s rekuperací, která nahradí 
stávající nefunkční myčku, která byla pořízena v roce 2003. Myčka byla vysoutěžena a 
objednána, čeká se na její dodání, došlo ke zpoždění dodávky ze zahraničí z důvodu současné 
epidemiologické situace.  
Akce pokračuje v roce 2022. 
 
0046273 - Rekonstrukce oken - objekt A 4. NP 
Předmětem je výměna konstrukčně a energeticky nevyhovujících oken. Stávající okna jsou ve 
velmi špatném technickém stavu, nevyhovují tepelně-izolačním a akustickým podmínkám při 
realizaci výchovně-vzdělávacího procesu. Okna ohrožují bezpečnost žáků a zaměstnanců školy. 
V roce 2021 byla zajištěna studie stavby a vydána žádost o stavební povolení.  
Akce bude pokračovat v roce 2022.  
 
0046274 - Pořízení myčky bílého nádobí 
Nová myčka zajistí bezproblémový provoz v kuchyni, která zajišťuje stravování 572 žáků a 58 
zaměstnanců školy.  V současné době probíhá výběrové řízení na výrobce, který ji bude dodávat.  
Akce bude pokračovat i v roce 2022, ke zpoždění došlo z důvodu současné epidemiologické 
situace. 
 
0046275 - Přestavba sborovny včetně navazujících prostor 
Současná podoba sborovny je řešena nevyhovujícím způsobem, neposkytuje vhodné zázemí pro 
učitele a neumožňuje řádné využívání technického a multimediálního zařízení. Jedná se o 
rekonstrukci podlah a elektra, výměny oken, zastínění, výmalbu, bourací a stavební práce, 
instalaci technického a multimediálního zařízení.  V roce 2021 byla zajištěna studie stavby, 
podána žádost o stavební povolení a zpracování dokumentace k výběrovému řízení.  
Akce bude pokračovat i v roce 2022, ke zpoždění došlo z důvodu současné epidemiologické 
situace. 
 
 
GYM. PROF. J. PATOČKY  P1  
 
0045917 - Rek. havarijního stavu fasády 
Akce ukončena. 
 
0046032 - Havarijní rek. vnitrobloku-fasády a výměna oken 
Akce ukončena. 
 
 
 



 

0046279 - Rekonstrukce fasády z ulice U Půjčovny 
Rekonstrukce fasády školní budovy, která je v havarijním stavu, omítka se odlupuje a opadává. 
Akce byla zahájena v závěru roku 2021, bude probíhat převážně v roce 2022 s dokončením 
v letních měsících. 
 
 
GYM. PŘÍPOTOČNÍ  P10 
 
0045918 - Modernizace zařízení v plynové kotelně 
Modernizace spalovacího zařízení plynové kotelny. Akce ukončena. 
 
 
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3 
 
0045442 - Montáž bezpečnostních systémů 
V roce 2021 se podařilo zajistit zpracování projektové dokumentace a připravovat zadávací 
podmínky pro veřejnou soutěž, zpoždění bylo způsobeno současnou epidemiologickou situací. 
V roce 2021 nebylo čerpáno. Akce pokračuje, termín realizace se předpokládá v roce 2022.  
 
 
GYM. ČAKOVICE  P9 
 
0045280 - Vybudování Zelené učebny 
Akce ukončena. 
 
0046230 - Pořízení demonstrativního stolu a dataprojektoru 
Akce ukončena. 
 
0046231 - Vybudování venkovní učebny 
Akce ukončena. 
 
 
GYM. ÚSTAVNÍ  P8 
 
0045994 - Bezpečnostní ochranná stěna a zábradlí 
Akce ukončena. 
 
 
GYM. U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8 
 
0045912 - Rekonstrukce terasy Gymnázia 
Akce ukončena. 
 
0046039 - EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebny 3. etapa 
Jedná se o třetí a závěrečnou etapu rekonstrukce osvětlení v objektu Gymnázium, Praha 8, U 
Libeňského zámku ve zbývajících 6 třídách a 16 kabinetech pedagogů. Projekt je řešen ve 
spolupráci s ČVUT v Praze. Zahrnuje náklady na vlastní realizaci včetně materiálu, montáže a 
technologie.  



 

Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění bylo způsobeno současnou epidemiologickou situací a 
zpožděním dodávek od výrobců.  
 
 
GYMNÁZIUM NA ZATLANCE  P5 
 
0046316 - Učební pomůcky - speciální vzdělávání 
V rámci akce byly pořízeny učební pomůcky pro speciální vzdělávání žáků se zdravotním 
znevýhodněním. Akce ukončena. 
 
 
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ 
 
0045760 - Multifunkční sportovní místnost - 1.PP 
Nebylo v roce 2021 čerpáno. 
 
0045911 - Rek. havarijního stavu rozvodů pánských toalet 
Akce ukončena. 
 
0045951 - Rekonstrukce sociálních zařízení - WC dívky 
Akce ukončena. 
 
0045997 - Havarijní rekonstrukce fasády a teras 
Akce ukončena. 
 
0046026 - Rek. havarijních výplní otvorů - 2 a 3.NP 
Akce ukončena. 
 
0046120 - Rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace 
Rekonstrukce elektroinstalace. Elektroinstalace je v havarijním stavu a neodpovídá platným 
bezpečnostním předpisům. Akce byla zahájena v září roku 2021, předpoklad dokončení je v roce 
2022.  
 
0046235 - Rekonstrukce havarijního stavu terasy a výměny výplní 
Akce ukončena. 
 
0046281 - Rek. havarijních výplní otvorů v 1. a 2. NP 
Předmětem je výměna vybraných výplní otvorů historických oken a dveří v 1. a 2. NP dvorního 
traktu školy. Výplně jsou značně poškozené jak v dřevěné, tak prosklené části, netěsní a neplní 
svoji funkci. Akce probíhá, zpoždění prací bylo způsobeno z důvodu opožděného termínu 
dodávek materiálů od výrobce (skleněné výplně do okenních rámů) ovlivněné současnou 
epidemiologickou situací a nedostatkem tohoto materiálu na trhu.  
Akce pokračuje a bude dokončena v průběhu 1. čtvrtletí roku 2022. 
 
0046285 - Rekonstrukce toalet v 1.PP a 1. NP 
Jedná se o odstranění všech stávajících zařizovacích předmětů (WC, výlevky v úklidové 
místnosti, umyvadel, pisoárů) a nahrazení novými, dále o nové rozvody kanalizace a vodovodu, 
celkovou výměnu otopných těles.  Akce probíhá, zpoždění prací bylo způsobeno z důvodu 



 

opožděného termínu dodávek materiálů od výrobce (požadovaná barevnost sanitačních příček) 
ovlivněné současnou epidemiologickou situací a nedostatkem tohoto materiálu na trhu.  
Akce pokračuje a bude dokončena v průběhu 1. čtvrtletí roku 2022. 
 
2541059 - Zkvalitnění odborného vzdělávání na Hotelové škole 
Jedná se o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – varná 
a chladicí technika, myčka nádobí. 
 
 
JAZYKOVÁ ŠKOLA HL. M. PRAHY P1 
 
0045299 – Vybudování řídícího jazykového centra 
Nebylo v roce 2021 čerpáno. Jazyková škola byla koncem roku 2021 sloučena s Akademickým 
Gymnáziem Štěpánská a vznikl nový subjekt Akademické gymnázium a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, na který přešly aktivity JŠ. 
 
 
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI 
 
0045490 - Rekonstrukce vrátnice a vstupu do objektu 
Akce probíhá. Jde o přestavbu a modernizaci vrátnice a vchodu v objektu Pražské konzervatoře. 
Realizace akce započala v roce 2020, v roce 2021 pokračovala a kompletně dokončena bude 
v roce 2022, kdy bude osazena venkovní informační LED obrazovka. 
 
0045622 - Vybavení koncertního sálu zvukovou technikou - ozvuč. i záz 
Akce probíhá. Pořizovaná zvuková technika je v souladu s požadavky a předpoklady pro kvalitní 
technické zpracování a provedení zvukových záznamů, zvučení koncertů a představení žáků 
školy a současně reflektuje změnu vysílacích rádiových frekvencí. V roce 2020 proběhlo 
výběrové řízení na dodavatele a byla uzavřena smlouva o dílo. První etapa díla byla realizována 
v roce 2021, druhá etapa zahájena v roce 2021 a dokončena bude v závěru roku 2022. 
 
0045652 - Vybavení divadla zvukovu technikou  pro zvučení a záznam 
Akce ukončena. 
 
0045675 - Restaurování salónku - Pálffy palác 
Akce ukončena. 
 
0045844 - Rek. velkého a malého sálu - tapety,osvětlení,okna 
Akce ukončena. 
 
0045913 - Rek vel. sálu Pálffy - truhl. práce a zlacení 
Akce ukončena. 
 
0046014 - Klimatizace - sál, režie, učebny 
Výměna klimatizačních jednotek v učebnách v půdní vestavbě Na Rejdišti a serverovny, kde 
stávající jednotky již fungovaly v nouzovém režimu; posílení klimatizace koncertního sálu, která 
je na hranici chlazení. Investiční akce se připravuje, probíhá upřesnění projektů a aktualizace 
cen. Zadávací řízení bude vyhlášeno v 1. čtvrtletí roku 2022. 
 



 

0046015 - Rek. bytu školníka a kanceláře 
Akce ukončena. 
 
0046114 - Rekonstrukce velkého sálu Pálffy II. 
Rekonstrukce velkého sálu Pálffy proběhla v roce 2021, zahrnovala další truhlářské práce, 
zlacení, instalaci elektronického zabezpečovacího a požárního systému, instalaci hudebního 
zařízení a pokládku koberce. Pro rok 2022 zbývá ještě odstranění vad a nedodělků, po kterém 
bude vyfakturována zbývající část ceny díla. 
 
0046242 - Pracovní světla do Divadla Pražské konzervatoře 
Akce ukončena. 
 
0046282 - Baterie pro UPS 
Výměna stávajícího záložního zdroje pro UPS s bateriovým modulem do vnitřních prostor 
budovy Na Rejdišti. V roce 2021 proběhlo výběrové řízení, byla uzavřena smlouva 
s dodavatelem a uhrazena záloha. Dodávka včetně instalace bude realizována v 1. čtvrtletí 2022. 
 
0046290 - Koncertní klavír Steinway 
Pořízení nového koncertního křídla Steinway & Sons do koncertního sálu Pálffyovského paláce. 
V roce 2021 proběhlo zadávací řízení, uzavření kupní smlouvy a byla uhrazena záloha. Dodávka 
se podle smlouvy bude realizovat v červenci 2022. 
 
2541001 - Nákup nových varhan do odborné učebny Pražské konzervatoře 
Jde o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup 
nových varhan. 
 
 
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J.  P4 
 
0046229 - Bezpečnostní opatření - instalace a stavební úpravy 
Instalace bezpečnostních opatření a stavební úpravy, které vyplynuly z auditu v r. 2020. Akce 
bude pokračovat v roce 2022, ke zpoždění došlo z důvodu současné epidemiologické situace a 
zpoždění dodávek od výrobce.  
 
 
MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ  P1 
 
0046196 - Pořízení membránových vakuových pump 
Pořízení cca 12 kusů membránových vakuových pump, které umožní mnohonásobně zvýšit 
efektivitu některých chemických metod. V současné době škola disponuje pumpami 22 let 
starými a tedy i nevyhovujícími pro výuku. Pořízení vybavení odpovídá zadaným parametrům 
programu podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze. Akce probíhá, zpoždění prací bylo 
způsobeno z důvodu opožděného termínu dodávek od výrobce, zařízení se nevyrábí sériově, ale 
pouze na základě objednávky. Potvrzený termín dodání je únor 2022. 
 
2540981 - Modernizace učeben pro výuku odborných chemických předmětů 
Jde o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – předmětem 
je vybavení laboratoře, pořizuje se čerpadlo, refraktoměr, infrakahany a další. 
 



 

MŠ SPEC. NA LYSINÁCH  P4 
 
0045850 - Vyhotovení PD a dofinancování stavby – NPŽ 
Akce ukončena. 
 
0045963 - Rekonstrukce školní kuchyně 
Akce ukončena. 
 
0045996 - Výměna interiérových dveří 
Akce ukončena. 
 
 
MŠ a  ZŠ BÁRTLOVA P9 
 
0046013 - PC pracoviště pro žáky s nejtěžším postižením 
Akce ukončena. 
 
0046276 - Elektrická polohovací židle 
Akce ukončena. 
 
 
OA DUŠNÍ  P1 
 
0045929 - EAO - Rekonstrukce kotelny - OA Dušní 
Akce ukončena. 
 
 
OA HOLEŠOVICE  P7 
 
0045641 - Rekonstrukce fasády 
Akce ukončena. 

 
OA VINOHRADSKÁ  P2 
 
0046029 - Rek. chodby 
Akce ukončena. 
 
0046278 - Rekonstrukce Anglického dvorku 
Akce ukončena. 
 
 
OU VYŠEHRAD  P2 
 
0045965 - Rek. chodby a prostor 1. NP a 1. PP 
Akce ukončena. 
 
0045998 - Rekonstrukce havarijního stavu vstupních prostor 
Akce ukončena. 
 



 

PPP FRANCOUZSKÁ  P10 
 
0046284 - Nákup tiskárny do PPP 
Z důvodu nedostatku výpočetní techniky v důsledku pandemické situace bude dodáno až v roce 
2022. 
 
 
PPP LUCEMBURSKÁ 
 
0045305 - Přístavba detašovaného pracoviště U Nové školy 
Akce ukončena. 
 
0045915 - Vybudování elektrické přípojky 
Akce ukončena. 
 
 
PPP pro PRAHU 7 a 8 
 
0046027 - Pořízení stínící techniky 
Akce ukončena. 
 
0046048 - Rekonstrukce zahrady Glowackého 
Akce pokračuje v roce 2022. 
 
 
SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁZIUM 
 
0011127 - EU KAP II (inovace) - audio a měřicí technika 
Jedná se o pořízení audio a měřicí techniky – školní sada OZOBOT EVO, měřicí moduly 
PASCO, zvukařského stolního PC a dalšího vybavení.  
 
0045313 - Rekonstrukce strojní laboratoře 
Akce ukončena. 
 
0045333 - Rekonstrukce odborné laboratoře fyziky 
Akce ukončena. 
 
0045669 - Elektroinstalace, vzduchotechnika a vybavení 
Realizace elektroinstalace, vzduchotechniky a nákup vybavení pro coworkingové centrum. Akce 
probíhá, realizace bude dokončena v roce 2022. 
 
0045932 - EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebny SSPŠ 
Akce ukončena. 
 
0046009 - Inkubátor Start - upů – vybavení 
Vybavení učebny IT nábytkem, speciální počítačovou a projekční technikou. Akce pokračuje 
v roce 2022, z důvodu nedostatku potřebného vybavení na trhu se opožďují dodávky techniky. 
 
 



 

0046010 - Inkubátor Start - upů – vybudování 
Stavební rekonstrukce místností určených pro zřízení moderní učebny IT technologií, zejména 
umělé inteligence. Akce probíhá v roce 2022. 
 
0046012 - Výměna projekce v dalších učebnách 
Akce ukončena. 
 
0046200 - Pořízení vybavení pro práci s umělou inteligencí 
Akce ukončena. 
 
0046201 - Pořízení laserového řezacího stroje na kov 
Akce ukončena. 
 
0046202 - Pořízení robotických paží s příslušenstvím 
Akce ukončena. 
 
 
SOU GASTRONOMIE  P10 
 
0046255 - Dodání a instalace LED osvětlení v učebnách 
Akce pokračuje v roce 2022. 
 
 
SOU OHRADNÍ  P4 
 
0045691 - Pořízení formátovací pily a frézky 
Nebylo v roce 2021 čerpáno. 
 
0045827 - Rekonstrukce elektrorozvodů a osvětlení - 4 učebny 
Akce ukončena. 
 
0045828 - Stavební úpravy 4 učeben 
Akce ukončena. 
 
0045862 - Vybavení 3D učebny CIV pro 3D model. a robotiku 
Akce ukončena. 
 
0046051 - Havárie výměníkového ohřívače teplé vody 
Akce ukončena. 
 
0046119 - Rekonstrukce střechy - budova školy a DM 
Akce ukončena. 
 
0046208 - Pořízení soustruhu pro výuku mechaniků - opravářů 
Akce ukončena. 
 
 
 
 



 

SOU PRAHA-RADOTÍN 
 
0045692 - Pořízení nákladního automobilu 
Akce ukončena. 
 
0045806 - Učební pomůcky - stroje a zařízení pro výuku 
Akce ukončena. 
 
0046110 - Vybavení učeben a kabinetů technikou 
Předmětem je vybavení učeben a kabinetů technikou – třídílná magnetická tabule TRIPTYCH 
včetně teleskopicky výsuvného ramene, interaktivní laserový projektor, pokročilý vizualizér 
určený pro projektory, aktivní reproduktory se zesilovačem, učitelský počítač PC TOWER, 
síťová tiskárna. Akce probíhá, bude dokončena v průběhu 1. – 2. čtvrtletí roku 2022 v závislosti 
na dodávkách od výrobců, jejichž zpoždění je způsobené současnou epidemiologickou situací. 
 
 
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE 
 
0045407 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 
Akce probíhá. Zbývající prostředky budou vyčerpány v roce 2022 na základě zpracování 
energetického posudku a následné žádosti. 
 
0046216 - Pořízení nového ICT vybavení 
Akce ukončena. 
 
 
SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P6 
 
0046206 - Vybavení odborných učeben a dílen pro oblast letectví 
Akce ukončena. 
 
 
SOŠ JAROV P9 
 
0011128 - EU KAP II (inovace) – multifunkce 
Jedná se o pořízení multifunkčního zařízení pro intenzivní využití – laserové tiskárny pro 
polytechnickou výuku. 
 
0043484 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech 
Jde o víceletý projekt, který pokračuje i v roce 2022 a bude ukončen v roce 2022 zahájením 
stavebních prací. 
 
0045321 - Ozvučení rekonstruovaného sálu 
Akce ukončena. 
 
0045323 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 
Akce ukončena. 
 
 



 

0045807 - Učební pomůcky - stroje a zařízení pro výuku 
Akce ukončena. 
 
0045846 - Objekty z mobilních buněk 
Akce ukončena. 
 
0045847 - Rek. předávací stanice horní a dolní zahrada 
Akce ukončena. 
 
0045949 - Elektronická spisová služba 
Implementace a spuštění elektronické spisové služby. Součástí dodávky jsou licence, 
implementace a zažehnutí, odpovídající počet pracovních stanic v síti, včetně zaškolení 
pracovníků pro práci s ESS. ESS je nutným krokem k elektronickému oběhu dokumentů. 
Implementace SW byla opožděna v souvislosti se zpožděním dodávky HW. Akce proto 
pokračuje v roce 2022. 
 
0045969 - Pořízení 2 ks konvektomatů s přísl. pro ŠJ 
Akce ukončena. 
 
0045992 - Zelená extenzivní pobytová střecha SOŠ Jarov 
Akce ukončena. 
 
0046112 - Informační systém pro správu majetku 
Akce ukončena. 
 
0046113 - Automatické vjezdové závory 
Akce bude realizována v roce 2022, neboť došlo ke zpoždění dodávky závor z Itálie. Zpoždění 
bylo způsobeno současnou situací na evropském trhu. 
 
0046123 - Vybudování infrastruktury ICT - náhradní výuka 
Akce ukončena. 
 
0046209 - Pořízení traktorové sekačky 
Akce ukončena. 
 
0046210 - Pořízení formátovací pily s digitálním odečtem 
Akce ukončena. 
 
0046241 - Sanace objektu v botanické zahradě 
Vzhledem k rozsahu prací a klimatickým podmínkám nebylo možné práce dokončit v roce 2021. 
Práce budou pokračovat v první polovině roku 2022. 
 
2471320 - Školní budova SOŠ Jarov stojící na par. č. 84/23 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – proměna 
původní budovy na inteligentní budovu (snížení energetické náročnosti a zlepšení světelných a 
tepelných podmínek) 
 
 



 

2471326 - SOŠ Jarov - stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod 
Táborem, P9 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavba, 
technický dozor, dokumentace 
 
2541026 - Výuka nových technologií 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybavení 
pracoviště 1 a 2, vizualizace – SW 
 
 
SOŠ PRAHA 5,  DRTINOVA 
 
0046117 - Pořízení klimatizační jednotky do učebny 
Akce ukončena. 
 
0046236 - Klimatizace do kanceláří hospodářky a zástupkyň 
Akce ukončena. 
 
 
SOŠ PRO ADM. EU  LIPÍ  P9 
 
2540977 - Vybavení učeben mediální komunikace a modernizace 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pozemky, 
stavební práce, stavební úpravy, interaktivní tabule, pylonový pojezd, speciální projektor 
 
 
SPŠ A GYM. NA TŘEBEŠÍNĚ  P10 
 
0045008 - Stavební úprava učebny č.1 pro Polytechnické hnízdo 
Akce pokračuje a bude dokončena v roce 2022. 
 
0045009 - Stavební úprava učebny č.2 pro Polytechnické hnízdo 
Akce ukončena. 
 
0046267 - EAO - Rekonstrukce výměníkové stanice 
Původní výměníková stanice v budově SPŠ a Gymnázia Na Třebešíně je z roku 1971, s 
částečnou rekonstrukcí v roce 1996. Její zastaralé technologické vybavení již není schopné 
plnohodnotně zajišťovat správné funkce otopné soustavy. Probíhá kompletní rekonstrukce, která 
bude pokračovat i v roce 2022, ukončení rekonstrukce se předpokládá na konci roku 2022. 
 
0046270 - Rek. elektro 3 učeben a pracovní pult 
Akce ukončena. 
 
 
SPŠ ELEKTROTECH. JEČNÁ  P2 
 
0045212 - Izolace obvodové zdi kotelny 
Akce ukončena. 
 
 



 

0046001 - Vybudování PC učebny - navýšení kapacity žáků 
Akce ukončena. 
 
2541051 - Modernizace odborné učebny technického vzdělávání na SPŠ elektrotechnické, 
P2, Ječná 30 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybavení a 
částečná úprava učebny PC sítí pro účast v programu CISCO Akademy a výuku kurzů CCNA 1 
a CCNA 2 
 
 
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P10 
 
0045962 - Rekonstrukce učeben 130, 119a a 119b 
Akce ukončena. 
 
0046058 - Pořízení virtuálního serveru do učebny č. 130 
Akce ukončena. 
 
 
SPŠ NA PROSEKU P9 
 
0045454 - Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146 
Akce ukončena. 
 
0045710 - OPŽP výzva 146 
Akce ukončena. 
 
0045831 - Právnické služby spojené s OPŽP - výzva 146 
Akce pokračuje v roce 2022. 
 
0045961 - Rekonstrukce podlahových ploch 
Akce ukončena. 
 
0045991 - Výstavba plotu a pojezdové brány 
Akce ukončena. 
 
0046034 - Pořízení 2ks CNC strojů HAAS 
Nákup 2 CNC strojů. Pořízením strojů se zlepší kvalita výuky a zvýší se uplatnění žáků na trhu 
práce.  Akce probíhá, dodávka bude realizována v únoru roku 2022, zpoždění dodávky je 
způsobené současnou epidemiologickou situací. 
 
0046121 - Pořízení univerzálního tvrdoměru 
Akce ukončena. 
 
0046122 - Zálohovací systém 
Akce ukončena. 
 
0046212 - Vybavení laboratoře virtuální a rozšířené reality 
Akce ukončena. 
 
 



 

0046214 - Pořízení pájecího robota 
Akce ukončena. 
 
2541070 - Výuková produkční linka s pneumatickými prvky vč. konektivity a výukových 
SW 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup výukové 
produkční linky s pneumatickými prvky a SW pro její programování 
 
 
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA  P4 
 
0045852 - Dodávka výpočetní techniky 
Akce ukončena. 
 
0046197 - Pořízení GNSS přístroje 
Akce ukončena. 
 
 
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1 
 
0045295 - Pořízení BIM modelu budovy 
Akce dokončena. 
 
0046017 - Switch do CNC laser učebny 
Akce pokračuje v roce 2022. 
 
0046018 - PC a NTB pro CNC laser 
Akce pokračuje v roce 2022. 
 
0046019 - 3D tiskárny do učebny 3D tisku 
Akce ukončena. 
 
0046020 - Skener a 3D tisk do učebny CAM 
Akce ukončena. 
 
0046022 - 5-osá frézka pro žáky Tech. lycea 
Akce ukončena. 
 
0046023 - Frézky do dílen - malé frézky - 2ks 
Nákup malých frézek. Jedná se o inovaci starého technického vybavení frézárny pro výuku žáků.  
Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění dodávky bylo způsobeno zpožděním dodávky od výrobce 
způsobené současnou epidemiologickou situací.  
 
0046024 - Fréza velká 
Nákup frézy velké. Jedná se o obnovu zastaralého strojového parku za technicky výkonnější 
stroje. Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění dodávky bylo způsobeno zpožděním dodávky od 
výrobce způsobené současnou epidemiologickou situací. 
 
0046025 – Srovnávačka 
Akce ukončena. 
 



 

0046286 - Nákup školního serveru 
Akce ukončena. 
 
0046293 - Záložní zdroj UPS k novému serveru 
Pořízení nového záložního zdroje UPS k novému serveru z důvodu možných výpadků 
elektrického napájení. Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění bylo způsobeno zpožděním 
dodávky od výrobce způsobené současnou epidemiologickou situací. 
 
0046299 - Havarijní stav datové sítě – switche 
Rekonstrukce datové sítě v havarijním stavu, kdy budou současně pořízeny i nové switche. 
Vyřešení havárie datové sítě podmiňuje pokračování probíhající rekonstrukce elektroinstalace v 
budově školy. Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění bylo způsobeno současnou 
epidemiologickou situací. 
 
 
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ  P9 
 
0045930 - EAO - Rekonstrukce osvětlení – SPŠZ 
Současné osvětlení v objektu SPŠZ, Pod Táborem 300, Praha 9 představují svítidla osazená 
zářivkovými trubicemi instalovaná v 80.letech 20. století (projekt z roku 1984). Projekt řeší 
využití LED svítidel ve třídách, kancelářích a chodbách 2. – 5. NP školní budovy, se snahou o 
dosažení efektivnějšího osvětlení vnitřních prostor při nižší spotřebě elektrické energie. Zahrnuje 
náklady na dodávku LED svítidel a vlastní výměnu světelné elektroinstalace. Akce probíhá i 
v roce 2022, zpoždění prací bylo způsobeno z důvodu opožděného termínu dodávek materiálů od 
výrobce, způsobené současnou epidemiologickou situací.  
 
0046109 - Stavební úpravy 2,3,4, NP 
Akce ukončena. 
 
0046199 - Pořízení totálních stanic pro geodézii 
Akce ukončena. 
 
 
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2 
 
0046028 - Rek. havarijního stavu venkovních schodišť 
Akce ukončena. 
 
0046049 - Rek. havarijního stavu chodeb ve 4. NP 
Akce ukončena. 
 
 
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1 
 
0045946 - Rek. prostorů šaten a souvisejících konstrukcí 
Akce ukončena. 
 
SŠ – COPTH PODĚBRADSKÁ P9 
 
0044507 - Rekonstrukce učeben pro obor Fotograf 
Akce ukončena. 



 

0045024 - Instalace systému řízení provozu školy 
Akce probíhá v roce 2022, v roce 2021 byla realizována pouze částečně z důvodu 
nedostatečných dodavatelských kapacit jak v dodávkách technologií, tak, personálních. Příčinou 
byla pandemická omezení. Nebylo v roce 2021 čerpáno. 
 
0045230 - Přeměna bud. Českobrodská 362/32a na energet. soběst. 
Pilotní projekt přeměny objektu na energeticky soběstačnou budovu, který je spolufinancován z 
OPPPR. Akce je realizována jako víceletá se zapojením evropských finančních mechanismů 
s předpokládaným ukončením v roce 2022. 
 
0045383 - EÚO - Rek. otopné soustavy-objekt Novovysočanská 
Akce probíhá. Z důvodu covidových restrikcí bylo VR realizováno až na druhý pokus, kdy v 
prvním kole VŘ nikdo nesplnil kritéria výzvy. Akce byla tedy zahájena v průběhu topné sezóny, 
a tudíž ji nebylo možné dokončit. Proto pokračuje v roce 2022. 
 
0045909 - Havarijní rek. střech, odstranění světlíků 
Akce ukončena. 
 
0045910 - Vybudování učebny přírodních věd - zobrazovací technika 
Akce ukončena. 
 
0045947 - Zpracování architektonické studie – Poděbradská 
Akce ukončena. 
 
0045955 - Energetické úspory - OPŽP výzva č. 146 
Vypracování projektové dokumentace, energetického posudku a žádosti o dotaci z OPŽP na 
energetické úspory. Projektová dokumentace se týká systému nuceného větrání s rekuperací 
odpadního tepla včetně možnosti chlazení, výměny zdroje tepla pro vytápění, chlazení a přípravu 
teplé užitkové vody, instalace fotovoltaického systému a solárně-technických kolektorů dle 
podmínek výzvy č. 146 OPŽP. Součástí je stavebně technický průzkum, geodetické zaměření, 
zpracování energetického posudku, podání žádosti o stavební povolení a inženýring. Akce 
zahrnuje též výdaje na zpracování a podání žádosti o dotaci. Akce je plánována jako víceletá 
investice a pokračuje v roce 2022. 
 
0046036 - EAO - Regulace otopné soustavy - Novovysočanská 5 
Akce probíhá, regulace otopné soustavy je technologicky a realizačně navázána na investiční 
akci č. 0045383, kde realizace zasáhla do topné sezóny, a tedy došlo posunutí termínu dokončení 
na rok 2022. 
 
0046115 - Rek. vodovodních a kanalizačních rozvodů 
Akce ukončena. 
 
0046272 - Realizace opatření - bezpečnostní audit 
Akce ukončena. 
 
0046280 - Statické zpevnění svahu 
Akce ukončena. 
 
 
 



 

2470673 - Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská 362/32a na 
energeticky soběstačnou 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – bourací a 
stavební práce, trafostanice, fotovoltaická elektrárna, kontejner pro bateriový systém, 
geotermální vrty 
 
 
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5 
 
0043624 - Rekonstrukce multifunkčního hřiště 
Výstavba multifunkčního sportovního hřiště. Vzhledem k výstavbě pavilonu k budově, u které 
mělo hřiště být (Praha 10, Miramare), se realizace již několik let odsouvá. Letos, v r. 2022 se 
předpokládá, že bude hřiště postaveno. 
 
0043625 - Instalace venkovní posilovny 
Jedná se o instalaci venkovního posilovacího a herně-tělovýchovného systému, úpravu terénu a 
povrchu, umělý povrch pod jednotlivé prvky, instalace posilovacích a herně-tělovýchovných 
prvků, vhodnou úpravu bezprostředního okolí venkovní posilovny. Posilovna jako soustava 
posilovacích a herně-tělovýchovných prvků bude instalována v zahradě u objektu ve Strašnicích. 
Umožní tělovýchovné vyžití žáků v průběhu přestávek, protažení těla a svalů, pohyb, především 
v letních měsících, případně také přímé využití ve výuce tělesné výchovy. Akce bude pokračovat 
i v roce 2022. 
 
0043626 - Vybudování venkovních ostrůvků pro stolní tenis 
Akce ukončena. 
 
0045486 - Modernizace počátečního odborného vzdělávání 
Finanční prostředky byly organizaci převedeny na podzim 2020 na výstavbu centra. Jedná se o 
dofinancování příspěvku poskytnutého dánským nadačním fondem VILLUM, FONDEN ve výši 
40 mil. Kč. Akce bude pokračovat i v roce 2022. 
 
0045689 - Pořízení formátovací pily a dvouválcové brusky 
Akce ukončena. 
 
0045848 - Havárie odsávání 
Akce ukončena. 
 
0045916 - Zabezpečovací systém pro budovu Nový Zlíchov 
Akce ukončena. 
 
0046005 - Rekonstrukce odsávání a rekuperace v dílnách 
Akce ukončena. 
 
0046030 - Stavební úpravy učeben a příslušenství 
Akce ukončena. 
 
0046050 - Rozšíření bezpečnostního systému na novou část budovy 
Akce ukončena. 
 
 
 



 

0046207 - Pořízení vybavení do truhlářské dílny 
Pořízení je důležité pro praktická cvičení v rámci oborů vzdělání s výučním listem, ale i s 
maturitní zkouškou. Pořízení vybavení odpovídá zadaným parametrům programu podpory 
odborného vzdělávání v hl. m. Praze. Akce bude pokračovat i v roce 2022. 
 
2540879 - Modernizace kováren pro rozvoj praktických odborných dovedností žáků SOU 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – 
vzduchotechnika, elektro a PSV dodávky, úpravy povrchů 
 
 
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF. 
 
0046055 - Informační systém pro správu majetku 
Akce pokračuje v roce 2022. 
 
0046215 - Kompresorová stanice a rozvod stlačeného vzduchu 
Akce ukončena. 
 
 
SŠ EL. A STROJ. JESENICKÁ 
 
0045830 - Havárie plynové kotelny Dubečská 34 
Akce ukončena. 
 
0046217 - Měřicí přístroje pro měření elektroinstalací 
Akce ukončena. 
 
0046218 - Pořízení pískovacího boxu 
Akce ukončena. 
 
 
SŠ NÁHORNÍ  P8 
 
0045853 - Dodávka a montáž systému generálního klíče 
Akce ukončena. 
 
0045854 - Dodávka a instalace kamerového systému 
Akce ukončena. 
 
0045855 - Dodávka tiskového řešení pro graf. design 
Akce ukončena. 
 
0045856 - Dodávka a instalace centrální klimatizace II. 
Akce ukončena. 
 
0046205 - Pořízení vybavení do odboné učebny oboru Aranžér 
Akce ukončena. 
 
2540952 - I naši žáci potřebují kvalitní technické zázemí 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pomůcky a 
vybavení specializovaných učeben. 



 

SŠ PODNIKÁNÍ A GASTRONOMIE 
 
0046253 - Dodávka a montáž vchodových dveří 
Akce ukončena. 
 
 
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10 
 
0046213 - Pořízení vybavení k 3D tiskárně, vibrační pila 
Akce ukončena. 
 
0046232 - Nákup konvektomatu včetně montáže 
Akce ukončena. 
 
0046233 - Nákup záložního serveru 
Akce ukončena. 
 
2541114 - Vybudování odborné a jazykové učebny na SŠZ Ruská 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – el. Rozvody, 
interaktivní displej, audio matice 
 
 
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA  P4 
 
0045914 - Automobil SPC 
Nákup automobilu pro zajištění činností SPC pro klienty mimo pracoviště SPC ve školách, 
rodinách a dalších zařízeních v rámci celé ČR. Dodávka vozidla Octavia Active se opozdila 
z důvodu nedostatku čipů ve výrobě. Dle vyjádření dodavatele byl termín výroby vozu přesunut 
z listopadu 2021 do února 2022. Akce proto pokračuje v roce 2022. 
 
0045967 - Rekonstrukce WC Internát 
Akce ukončena. 
 
0045995 - Rek. řídícího systému MaR - sportovní hala 
Akce ukončena. 
 
0046033 - Realizace lokální sítě pro SPC 
Akce ukončena. 
 
0046219 - Pořízení TV lupy pro výuku 2 ks 
Akce ukončena. 
 
0046237 - Server pro SPC 
Akce ukončena. 
 
0046254 - Telefonní ústředna 
Akce ukončena. 
 
 
 
 



 

TANEČNÍ KONZERVATOŘ  P1 
 
0044815 - PP - Zřízení kotelny TK hl.m. Prahy 
Akce ukončena. 
 
0046000 - Odstranění bariéry - šikmá zvedací plošina 
Akce pokračuje v roce 2022. 
 
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1 
 
0045970 - Vybavení jazykové učebny nábytkem a pomůckami 
Akce ukončena. 
 
0046203 - Pořízení výukového panelu Airbag 
Akce ukončena. 
 
0046204 - Pořízení výukového panelu CAN BUS 
Akce ukončena. 
 
0046296 - Rek. nouzového osvětlení 
Akce ukončena. 
 
 
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P1 
 
0045845 - Interaktivní zařízení 2021 
Dodávka interaktivních projektorů a displejů do učeben včetně montáže. Jedná se o součást 
projektu Moderní škola I-IV – cesta za kvalitním vzděláním. Akce ukončena. 
 
0045931 - EAO - Rekonstrukce osvětlení - učebny Křižík 
Akce ukončena. 
 
0045953 - Projektové a inženýrské činnosti - OPŽP výzva č. 146 
Projektové a inženýrské činnosti v rámci přípravy akce dle výzvy OPŽP č. 146. Akce je 
plánována jako víceletá, pokračuje v roce 2022. 
 
 
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ  P7 
 
0046198 - Pořízení průmyslových šicích strojů 
Akce ukončena. 
 
 
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ  P1 
 
0046035 - EAO - Regulace otopné soustavy 
Akce ukončena. 
 
0046271 - Vybavení 3D učebny 
Akce ukončena. 



 

VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM. P3 
 
0045966 – Rekonstrukce okapového systému, žlabů a dešt. svodů 
Rekonstrukce okapového systému, žlabů a dešťových svodů. Akce ukončena. 
 
0046124 - Úpravy prostor v 1. NP pro účely archivu 
Akce ukončena. 
 
0046245 - Vybavení učeben Tvorby nábytku 
Akce ukončena. 
 
0046252 - Nákup obráběcích strojů pro výuku 
Akce ukončena. 
 
0046291 - Generální systém zámků a klíčů v budově školy 
Akce ukončena. 
 
 
VOŠ A SUŠ TEXTILNÍCH ŘEMESEL 
 
0045959 - Rekonstrukce osobního výtahu v budově školy 
Kompletní výměna výtahu školy s rozšířením vstupního otvoru dle stávajících norem za 
současného snížení hluku a zvýšení bezpečnosti provozu. Akce ukončena. 
 
 
VOŠ  SOCIÁLNĚ  PRÁVNÍ  P10 
 
0046052 - Rek. a zprovoznění vnitřních prostor objektu A 
Akce pokračuje v roce 2022. 
 
0046053 - Zabezpečení a monitoring areálu Jahodová 
Akce pokračuje v roce 2022. 
 
0046054 - Venkovní učebna 
Akce pokračuje v roce 2022. 
 
0046251 - Zabezpečení areálu oplocením a regul. vstupem 
Akce pokračuje v roce 2022. 
 
 
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4 
 
0045993 - Instalace systému UKS a PZS - PC v budově A 
Akce ukončena. 
 
 
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ  P1 
 
0046111 - Celková rekonstrukce  nevyhovovujících  prostor 1. NP 
Akce ukončena. 



 

0046116 - Celková výměna chladicí jednotky 
Akce ukončena. 
 
0046297 - Stavební úpravy prostor 1. NP - 2. etapa 
Stavební úpravy v 1. NP podlaží budovy školy. Jde o přestavbu a úpravy prostor ředitelny, 
sekretariátu a souvisejících prostor kabinetů. Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění bylo 
způsobeno současnou epidemiologickou situací a zpožděním dodávek materiálů od výrobce. 
 
0046298 - Vybavení interiéru a akustika v 1. NP – 1. etapa 
Akce pokračuje v roce 2022. 
 
2540973 - Modernizace laboratoře chemie a analýzy materiálů 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – interaktivní 
projektor, bezodtahová digestoř a další specializované vybavení. 
 
 
VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podskalská P2 
 
0045808 - Učební pomůcky - stroje a zařízení pro výuku 
Jedná se o pořízení strojů a zařízení, které přispějí ke zkvalitnění výuky. Akce ukončena. 
 
 
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ P9 
 
0045401 - Akustické a stavební úpravy prostor 
Akce ukončena. 
 
0046057 - Rek. havarijního stavu fasády objektu B 
Rekonstrukce havarijního stavu fasády včetně doplnění stínících prvků, oken a navazujících 
prací na objektu tzv. bílého domu. Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění bylo způsobeno 
současnou epidemiologickou situací a zpožděním dodávek materiálů od výrobce. 
 
 
VOŠPg a SOŠPg a GYM.  P6 
 
0045948 - Stavební úpravy učeben  
Akce ukončena. 
 
0046246 - Rekonstrukce osvětlení pro učebny 
Rekonstrukce osvětlení do 11 učeben. Toto osvětlení odpovídá technickým parametrům a 
hygienickým požadavkům a škola s ním má výborné zkušenosti z učeben CIV, kde toto osvětlení 
již je instalováno. Akce pokračuje v roce 2022, zpoždění bylo způsobeno současnou 
epidemiologickou situací a zpožděním dodávek materiálů od výrobce. 
 
 
ZUŠ DUNICKÁ  P4 
 
0045964 - Stavební úpravy učeben 
Akce ukončena. 
 



 

ZUŠ JANA HANUŠE  P6 
 
0046247 - Pořízení hudebního nástroje - žákovská harfa 
Akce ukončena. 
 
 
ZUŠ TAUSSIGOVA  P8 
 
0046016 - Nákup jednoho kusu hudebního nástroje 
Akce ukončena. 
 
 
ZUŠ TRHANOVSKÉ NÁM.  P10 
 
0045908 - Rekonstrukce učebny 
Komplexní rekonstrukce stávající učebny hudební nauky na centrum interaktivní výuky.  
Akce ukončena. 
 
 
ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA  P5 
 
0045390 - Rekonstrukce dvorního traktu 
V roce 2021 bylo vydáno stavební povolení, které mělo zpoždění z důvodu pandemické situace. 
Akce bude realizována v roce 2022. 
 
 
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI ZRAKU NÁM. MÍRU  P2 
 
0045851 - Rek. 2.NP pro potřeby SŠ a MŠ A. Klara 
Akce ukončena. 
 
0045956 - Přestavba prostor 2. NP pro potřeby MŠ A. Klara 
Akce ukončena. 
 
0046243 - Únikové schodiště pro stavbu MŠ 
Akce ukončena. 
 
 
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. PORUCHAMI UČENÍ, P6 
 
0046118 - Rek. havarijního stavu střešní krytiny 
Akce ukončena. 
 
 
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.PORUCHAMI CHOVÁNÍ P5 
 
0046240 - Gastro myčka na stolní nádobí 
Z důvodu zpoždění dodávky akce pokračuje v roce 2022. 
 
 



 

ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE 
 
0046277 - Systém PZTS a požární hlásič 
Akce ukončena. 
 
 
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ 
 
0046056 - Odstranění hav. stavu sociálních zařízení 
Akce ukončena. 
 
 
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ  P10 
 
0045968 - Dodávka EZS a dopravní obslužnosti budovy 
Akce ukončena. 
 
0046021 - Nákup kuch.el.komposteru do školní jídelny 
Akce ukončena. 
 
0046228 - Gastrotechnologie - vybudování školní výdejny 
Akce ukončena. 
 
0046250 - Dodávka a montáž "zelené střechy" Přípotoční 
Akce ukončena. 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
MHMP - FON 2510713 Rozvoj komunitního centra Pexeso 50,00 0,00 0,00 50,00 42,40 84,80 0,00 0,00
MHMP - FON 2510765 Komunitní centrum Jako doma 185,60 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 135,60
MHMP - FON 2520905 Přívětivé bydlení v azylovém domě na  58 182,40 19 664,71 0,00 18 871,20 18 871,02 100,00 0,00 19 646,49
MHMP - FON 2520908 Komunitní žižkovský kostel a nízkopra   38 045,00 16 715,37 0,00 18 832,80 1 173,15 6,23 0,00 2 496,83
MHMP - FON 2520915 Tamtam - moderní, jedinečné a efektiv   2 959,40 999,80 0,00 1 520,80 1 086,27 71,43 0,00 438,81
MHMP - FON 2520918 Nákup vozidla pro terénní práci na ote  2 600,00 820,00 0,00 890,00 889,73 99,97 0,00 890,00
MHMP - FON 2551159 Sociální podnik - cukrárna a bistro Oll   5 402,60 2 875,21 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 2 077,40
MHMP - FON 2551331 Můj úspěch - sociální podnik pro (re)s  6 262,60 2 036,89 0,00 690,00 477,31 69,18 0,00 3 535,72
MHMP - FON 2551332 Ozvučovací agentura SERENDIPITY Pr  8 975,00 1 217,79 0,00 1 939,20 1 893,39 97,64 0,00 5 818,01
MHMP - FON 2551350 Chráněné nudle 4 381,00 923,00 0,00 1 127,00 1 126,99 100,00 0,00 2 331,00
MHMP - FON 2551352 PUNK COFFEE 5 965,20 2 790,35 0,00 834,80 574,19 68,78 0,00 2 340,05
MHMP - FON 2761644 Vznik Komunitního centra MANA 10 095,60 4 900,00 0,00 5 095,60 0,00 0,00 0,00 100,00
MHMP - FON 2761645 Vznik Komunitního centra ČCE Smích 9 988,40 5 000,00 0,00 4 988,40 89,75 1,80 0,00 0,00
MHMP - FON 2761646 Vznik Komunitního centra Vráťa 5 284,00 0,00 0,00 3 000,00 2 642,00 88,07 0,00 2 284,00
MHMP - FON 2761647 Komunitní centrum sv. Anežky 9 305,00 0,00 0,00 9 205,00 4 799,51 52,14 0,00 100,00
MHMP - FON 2761648 Rekonstrukce objektu B.Bureše Armád  5 003,80 9 265,05 0,00 4,80 4,84 100,83 0,00 -4 266,05
MHMP - FON 2761649 Komunitní centrum Kunratice 9 500,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00 0,00 5 000,00
MHMP - FON 2761651 Komunitní centrum Ostromečská - Pra  9 919,60 4 923,65 0,00 4 919,60 0,00 0,00 0,00 76,35
MHMP - FON 2761652 Výstavba komunitního centra Lhotka 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2761653 Stavební úpravy a opravy budovy fary  121,00 0,00 0,00 121,00 121,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2761654 Stavební úpravy pro komunitní centrum   2 176,00 0,00 0,00 2 176,00 2 176,03 100,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2762055 Rozvoj sociálních služeb a podpora ak  6 100,00 0,00 0,00 13 500,00 12 867,19 95,31 0,00 -7 400,00
MHMP - FON 2762061 Mobilní poradna - bezpečné místo pro  797,80 0,00 0,00 797,80 680,00 85,23 0,00 0,00
MHMP - FON 2762145 Zlepšení podmínek zázemí služby soc  2 848,20 0,00 0,00 2 848,20 2 848,29 100,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2762281 Zkvalitnění zázemí pro sociální služby   4 757,40 0,00 0,00 4 757,40 4 757,37 100,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2762290 Lepší domov  - lepší život 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 2 375,42 98,98 0,00 0,00
MHMP - FON 2762298 TUSARKA 26 - rozvoj sociálních služe 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2771798 Sousedský klub ve Vršovicích 100,00 0,00 0,00 100,00 80,00 80,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2771830 Komunitní centrum Petrklíč 45,00 0,00 0,00 45,00 44,80 99,56 0,00 0,00
MHMP - FON 2771851 Vznik a provoz Komunitního centra ČC  400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2771854 Komunitní centrum MANA 237,80 0,00 0,00 237,80 234,09 98,44 0,00 0,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem 226 088,40 72 131,82 0,00 118 352,40 73 754,74 62,32 0,00 0,00 0,00 35 604,21

Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová
MHMP - HOM 0041932 Rek. ČOV  Nem. Na Bulovce 80 000,00 14 672,70 5 000,00 5 000,00 440,44 8,81 0,00 60 327,30
MHMP - HOM 0043956 Investice v areálu Nem. Na Bulovce 300 000,00 114 140,08 27 000,00 27 000,00 26 843,68 99,42 0,00 158 859,92
MHMP - HOM 0044041 Stavby pro řešení bezdomovectví 20 000,00 582,61 0,00 14 800,00 1 703,86 11,51 0,00 4 617,39
MHMP - INV 0008211 Administrativně-technická budova ZZS 500 000,00 63 065,00 9 000,00 9 000,00 142,18 1,58 0,00 427 935,00

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek
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Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021

MHMP - INV 0040506 DPS Nebušice-rozšíření 17 000,00 1 455,24 3 000,00 3 000,00 735,88 24,53 0,00 12 544,76
MHMP - INV 0041703 DC Paprsek - Rokytka 140 000,00 3 979,52 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 135 020,48
MHMP - INV 0041799 Domov seniorů Dolní Počernice 120 000,00 3 165,10 3 000,00 3 000,00 82,28 2,74 0,00 113 834,90
MHMP - INV 0041929 Domov pro seniory Krč II 261 000,00 1 238,53 9 000,00 9 000,00 7 279,73 80,89 0,00 250 761,47
MHMP - INV 0042872 Dům seniorů Bohnice 390 000,00 6 412,03 30 000,00 15 000,00 1 020,74 6,80 0,00 368 587,97
MHMP - INV 0042979 Terezín - rek. objektu Pražská 35 500,00 821,76 2 691,50 17 691,50 4 854,36 27,44 0,00 16 986,74
MHMP - INV 0043258 Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská 59 000,00 863,86 20 000,00 3 000,00 7,38 0,25 0,00 55 136,14
MHMP - INV 0043424 IP pro kap.05 3 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
MHMP - INV 0045150 Terezín - rek. objektu Dlouhá 40 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 65,70 2,19 0,00 37 000,00
MHMP - INV 0045502 Terezín - rek. objektu 28. října 40 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 71,03 2,37 0,00 37 000,00
MHMP - ROZ 0045766 Rezerva pro zvýšení kapacit v oblasti s   126 250,00 0,00 126 250,00 126 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - SOV 0045151 Centrální nákup vozidel PO 2020 - 202 26 318,00 0,00 0,00 2 285,50 0,00 0,00 0,00 24 032,50
MHMP - ZDR 0045417 PD - výjezdové stanoviště ZZS, 28. plu   110 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 2 075,15 13,83 0,00 95 000,00
MHMP - ZDR 0045604 PD – MNNP, nástavba 2 pater 38 500,00 0,00 4 500,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00
MHMP - ZDR 0045605 Objekt v ulici U Mrázovky - rekonstruk 60 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 242,00 0,97 0,00 35 000,00
MHMP - ZDR 0045606 Objekt Dykova (DDCHM) - rekonstrukc 20 000,00 0,00 5 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 18 500,00
MHMP - ZDR 0045608 Výjezdové stanoviště ZZS v areálu NN 15 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 381,15 12,71 0,00 12 000,00
MHMP - ZDR 0045609 Výjezdové stanoviště ZZS v areálu Na 10 000,00 0,00 3 000,00 2 231,00 549,95 24,65 0,00 7 769,00
MHMP - ZDR 0045834 Dar Nemocnici Milosrdných sester sv. 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 0,00
CENTR.LÉČ.REHABILITACE0045596 Klimatizace 615,00 0,00 615,00 615,00 615,00 100,00 615,00 6,14 0,00 -6,14
CENTRUM KOM.SLUŽEB PR  0045436 Rekonstrukce vnitřních prostor chráně  6 761,10 0,00 5 400,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 6 761,10
CENTRUM KOM.SLUŽEB PR  0045837 Nákup 2 ks vozidel - Domov Svojšice 947,00 0,00 0,00 947,00 947,00 100,00 946,97 0,00 0,00 0,00
CENTRUM KOM.SLUŽEB PR  0046221 Nákup osobního vozidla s plošinou - D  800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLU  0045804 Rek. stávajícího objektu na NDC Maleš 26 680,00 59,90 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 6 451,89 0,00 20 168,21
CS A DD CH.MASARYKOVÉ 0045601 Sanace suterénu I. etapa 5 300,00 48,51 2 500,00 1 411,30 1 000,73 70,91 722,44 2 751,49 0,00 1 088,70
CS A DD CH.MASARYKOVÉ 0045602 Venkovní visutá terasa 1 328,00 11,38 650,00 650,00 299,47 46,07 299,47 694,85 0,00 -28,23
CS A DD CH.MASARYKOVÉ 0045811 Provozní vozidlo I. 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 724,33 0,00 275,67
CS A DD CH.MASARYKOVÉ 0046125 Betonová dlažba a zábradlí 409,40 0,00 0,00 409,40 409,40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOMOV MAXOV 0044640 Výměna střešní krytiny obj. č.p. 181 3 297,70 101,37 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 3 149,57 0,00 46,77
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ0045816 Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 26 867,00 0,00 0,00 6 190,00 6 190,00 100,00 0,00 536,64 0,00 20 140,37
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ0045841 Nákup 2 ks vozidel - DSS Vlašská 1 460,40 0,00 0,00 1 460,40 1 460,40 100,00 1 460,31 0,00 0,00 0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ0045937 Nákup mikrobusu - DSS Vlašská 1 321,30 0,00 0,00 1 321,30 1 321,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTI 0045815 Přestavba stávajícícho objektu "Křižov 11 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 414,43 0,00 11 502,58
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTI 0045942 Nákup mikrobusu - Domov Zvíkovecká 1 299,50 0,00 0,00 1 299,50 1 299,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTI 0046223 Nákup osob. vozidla s plošinou-Domo   800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOZP KYTLICE 0045936 Nákup mikrobusu - DOZP Kytlice 1 134,70 0,00 0,00 1 134,70 1 134,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOZP LEONTÝN 0043979 Výměna elektroinstalace a interní bezp  24 300,00 10 654,97 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 8 530,98 0,00 5 114,05
DOZP LEONTÝN 0045835 Nákup vozidla - DOZP Leontýn 473,50 0,00 0,00 473,50 473,50 100,00 473,49 0,00 0,00 0,00
DOZP LEONTÝN 0046220 Nákup osobního vozidla s plošinou - D  800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOZP LOCHOVICE 0045839 Nákup vozidla - DOZP Lochovice 473,50 0,00 0,00 473,50 473,50 100,00 473,49 0,00 0,00 0,00
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DOZP LOCHOVICE 0045940 Nákup mikrobusu - DOZP Lochovice 1 128,80 0,00 0,00 1 128,80 1 128,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOZP SULICKÁ 0043702 Pořízení přípojky nízkého napětí 2 699,90 475,94 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 9,98 0,00 2 213,98
DOZP SULICKÁ 0045142 Pořízení protipožárních dveří 4 650,00 96,80 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 4 395,70 0,00 157,50
DOZP SULICKÁ 0045944 Nákup mikrobusu - DOZP Sulická 1 299,50 0,00 0,00 1 299,50 1 299,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOZP SULICKÁ 0046225 Nákup osobního vozidla s plošinou - D  800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DS DOBŘICHOVICE 0042536 Přístavba a rekonstrukce DS Dobřicho 160 000,00 2 995,66 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 4 102,42 0,00 152 901,92
DS DOBŘICHOVICE 0046224 Nákup osobního vozidla s plošinou- D  800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC 0044643 Rekonstrukce otopného systému 22 000,00 14 913,18 5 411,70 5 411,70 5 411,70 100,00 3 494,44 828,82 0,00 846,30
DS HEŘMANŮV MĚSTEC 0045290 Restaurování balkonu v jižním křídle 4 500,00 330,17 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 3 097,00 0,00 1 072,84
DS HEŘMANŮV MĚSTEC 0045836 Nákup vozidla - DS Heřmanův Městec 473,50 0,00 0,00 473,50 473,50 100,00 473,49 0,00 0,00 0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC 0046040 EAO - Rekonstrukce osvětlení 121,00 0,00 0,00 121,00 121,00 100,00 119,62 0,00 0,00 0,00
DZR TEREZÍN 0045838 Nákup vozidla - DZR Terezín 473,50 0,00 0,00 473,50 473,50 100,00 473,49 0,00 0,00 0,00
DZR TEREZÍN 0046227 Nákup osobního vozidla s plošinou - D  600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ 0044018 Rekonstrukce pokojů 2 000,00 179,04 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 458,74 0,00 1 362,23
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ 0044019 Revital. zahrady v obj. Thákurova a výs  21 500,00 15 475,74 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 6 023,98 0,00 0,28
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ 0045289 Rekonstrukce budov Šolínova 610 400,00 539,11 14 500,00 14 500,00 14 500,00 100,00 0,00 176,78 0,00 595 184,11
DpS HORTENZIE 0044520 DS Hortenzie - venkovní úpravy 11 000,00 4 554,28 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 754,93 0,00 5 690,79
DpS HÁJE 0045291 Dodávka a montáž EPS na budově B 2 430,00 1 126,99 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 256,23 0,00 46,78
DpS HÁJE 0045429 Rekonstrukce plynových kotlů v kotel 9 940,00 0,00 5 964,00 5 964,00 5 964,00 100,00 3 028,29 0,00 0,00 3 976,00
DpS HÁJE 0045945 Nákup mikrobusu - DS Háje 1 128,80 0,00 0,00 1 128,80 1 128,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DpS HÁJE 0046222 Nákup osobního vozidla s plošinou - D  800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DpS PYŠELY 0045941 Nákup mikrobusu - DS Pyšely 1 128,80 0,00 0,00 1 128,80 1 128,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DpS ĎÁBLICE 0043411 Rek. stravovacího provozu včetně vyb 18 000,00 4 419,99 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 13 571,43 0,00 8,58
DpS ĎÁBLICE 0045146 Rekonstrukce prádelny včetně vybave 6 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 5 225,62 0,00 1 559,38
DpS ĎÁBLICE 0045431 Rekonstrukce plynové kotelny a strojo 10 725,00 0,00 5 360,00 5 360,00 5 360,00 100,00 4 819,74 79,82 0,00 5 285,18
DpS ĎÁBLICE 0045938 Nákup mikrobusu - DS Ďáblice 1 148,70 0,00 0,00 1 148,70 1 148,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSE0044331 Vybudování pracovních dílen 10 000,00 2 881,17 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 1 992,09 4 520,83 0,00 598,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSE0045147 Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR 40 000,00 793,05 23 750,00 23 750,00 23 750,00 100,00 0,00 1 017,74 0,00 14 439,21
ICOZP HORNÍ POUSTEVNA 0045840 Nákup vozidla - ICOZP Horní Poustevn 730,20 0,00 0,00 730,20 730,20 100,00 730,15 0,00 0,00 0,00
ICOZP HORNÍ POUSTEVNA 0045939 Nákup mikrobusu - ICOZP Horní Pous 1 321,30 0,00 0,00 1 321,30 1 321,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ICSS ODLOCHOVICE 0045440 Restaurování kaple sv. Jana Nepomuc 8 117,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 100,00 61,50 0,00 0,00 6 317,00
ICSS ODLOCHOVICE 0045943 Nákup mikrobusu - ICSS Odlochovice 1 299,50 0,00 0,00 1 299,50 1 299,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ICSS ODLOCHOVICE 0046226 Nákup osobního vozidla s plošinou-IC  600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 100,00 600,00 0,00 0,00 0,00
METROPOLITNÍ  ZDRAV. SE0045812 Provozní vozidlo 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 925,64 0,00 0,00 0,00
METROPOLITNÍ  ZDRAV. SE0046312 Dopravní prostředek - Mikrobus 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
METROPOLITNÍ  ZDRAV. SE0046319 GINIS Express SQL 170,00 0,00 0,00 170,00 170,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045287 Vybudování nové kotelny 8 000,00 1 988,23 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 5 839,03 0,00 172,75
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045288 Vybudování nové bojlerovny 4 000,00 1 332,24 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 665,15 0,00 2,61
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045593 Rekonstrukce prostor pro oddělení re 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 4 999,47 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045594 Rek. stáv. jídelny na zasedací a školíc  3 000,00 0,00 3 000,00 2 488,00 2 487,96 100,00 2 487,96 0,00 0,00 512,00
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MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0045824 Mrazící boxy 1 173,00 0,00 0,00 591,60 591,57 99,99 591,57 0,00 0,00 581,40
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0046258 Pořízení nového EKG (ergometr) 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 94,71 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0046259 Obnova kamerového systému 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 100,00 549,60 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0046260 Obnova telefonní ústředny 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 100,00 349,67 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0046317 Vybavení pro jednotku na Covid - 19 1 519,00 0,00 0,00 1 519,00 1 519,00 100,00 1 518,80 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0046318 Podlahové čistící stroje 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 100,00 404,04 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁS   0046320 Terénní úpravy pro test. centrum a lab 1 093,40 0,00 0,00 1 093,40 1 093,40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0043269 Rozvodné skříně - 3. a 6. patro poliklin 1 500,00 129,57 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 820,43 0,00 550,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0043375 Pořízení systému PACS 2 420,00 0,00 0,00 90,80 90,80 100,00 90,75 0,00 0,00 2 329,20
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0043376 Protialkohol.ZS - celková rekonstrukce 22 105,30 19 312,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 793,25 0,00 0,05
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0043377 Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 7,26 0,00 592,74
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0043966 Rek. prádelny 410,00 18,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 285,33 0,00 106,67
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0044698 Komplet.obnova disk.pole,serverů,US  2 720,00 1 937,32 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 130,89 0,00 651,79
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045153 Dermatoskop 350,00 21,78 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 128,22 0,00 200,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045158 Modernizace výtahů 1 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 561,14 0,00 374,86
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045159 Monochromat. monitor pro primár. dia   450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 250,11 0,00 199,89
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045160 Postele a matrace  PZS 968,00 21,78 0,00 227,20 227,20 100,00 227,13 0,00 0,00 719,02
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045163 Rentgen - Sciagraf 3 500,00 24,20 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 895,53 0,00 580,27
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045164 Trafo 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 77,77 0,00 422,24
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045165 Ultrazvukový přístroj 2D 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 407,77 0,00 217,23
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045166 Výměna vodovodních stoupaček na M 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 54,00 0,00 946,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045167 Zřízení centrálního shromaždiště odpa 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 6,00 0,00 494,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045597 Operační světlo 242,00 0,00 242,00 242,00 242,00 100,00 178,25 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045598 Ultrazvuk. přístroj 3D vyšší střed. třídy  1 750,00 0,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 100,00 1 309,22 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045600 Elektrická polohovací lehátka pro reha  182,00 0,00 182,00 182,00 182,00 100,00 14,52 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0045979 Odběrové/infuzní křeslo 59,30 0,00 0,00 59,30 59,30 100,00 58,93 0,00 0,00 0,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.PO0044043 Výstavba služebních bytů 41 731,00 23 896,10 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 17 579,40 0,00 255,49
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM 0043971 Rekonstrukce budovy Nádražní 39 936,00 1 953,79 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 262,11 0,00 27 720,10
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM 0045226 Pořízení vozidla na transport pacientů  5 500,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 3 500,00 0,00 0,00 2 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM 0045595 Rekonstrukce ZOS 25 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 269,46 0,00 0,00 15 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM 0046311 Pásový dopravník 870,00 0,00 0,00 870,00 870,00 100,00 868,48 0,00 0,00 0,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM 0046315 Invest. dotace-Náhradní zdroje elektric  3 557,30 0,00 0,00 3 557,30 3 557,27 100,00 3 557,27 0,00 0,00 0,00
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem 3 676 620,90 320 688,70 394 566,20 436 623,50 184 599,80 42,28 42 779,43 104 543,68 0,00 2 814 765,05

Celkem akce MČ 0,00 308 968,90 291 572,22 94,37

Celkem 3 902 709,30 392 820,52 394 566,20 863 944,80 549 926,75 63,65 42 779,43 104 543,68 0,00 2 850 369,26



KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST 
 
 
MHMP - FON 
 
2510713 - Rozvoj komunitního centra Pexeso 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – Vybavení 
klubu výpočetní technikou a nábytkem, Scénotest - diagnostická a terapeutická pomůcka. 
 
2510765 - Komunitní centrum Jako doma 
Nebylo ve 2021 čerpáno. 
 
2520905 - Přívětivé bydlení v azylovém domě na Praze 7 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
práce, projektová dokumentace, automobil, zařízení a vybavení bytů. 
 
2520908 - Komunitní žižkovský kostel a nízkoprahové služby pro děti a mládež 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
práce, projektová dokumentace, stavebně konstrukční část, zdravotně technické instalace, 
vytápění. 
 
2520915 - Tamtam - moderní, jedinečné a efektivní služby pro klienty v Praze 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – plynový 
kotel, server, interaktivní pomůcky pro práci s cílovou skupinou. 
 
2520918 - Nákup vozidla pro terénní práci na otevřené drogové scéně v hl. m. Praze 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup 
vozidla s nástavbou do hmotnosti 3,5 t. 
 
2551159 - Sociální podnik - cukrárna a bistro Ollies v Praze 
Nebylo ve 2021 čerpáno. 
 
2551331 - Můj úspěch - sociální podnik pro (re)start života 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce 
nemovitosti, PC, notebook, tiskárna a další vybavení. 
 
2551332 - Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o. 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pořízení 
zařízení pro ozvučení, osvětlení, videoprojekce. 
 
2551350 - Chráněné nudle 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pracovní 
oblečení, nudlovací stroj, chladicí box, vakuovačka, balička, auto na rozvoz. 
 
2551352 - PUNK COFFEE 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – mobil, 
počítač/notebook, pokladna, alarm, lednice a další vybavení. 
 
2761644 - Vznik Komunitního centra MANA 
Nebylo ve 2021 čerpáno. 



 
2761645 - Vznik Komunitního centra ČCE Smíchov 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
úpravy, plyn, zdravotechnika. 
 
2761646 - Vznik Komunitního centra Vráťa 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - rekonstrukce 
části farního domu, vznik kulturně-komunitního centra. 
 
2761647 - Komunitní centrum sv. Anežky 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - vytvoření 
zázemí, ve kterém budou realizovány komunitní aktivity a bezbariérový přístup. 
 
2761648 - Rekonstrukce objektu B.Bureše Armády spásy 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební 
práce – rekonstrukce objektu. 
 
2761649 - Komunitní centrum Kunratice 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – celková 
rekonstrukce objektu fary, vybudování komunitního centra. 
 
2761651 - Komunitní centrum Ostromečská - Praha Žižkov 
Nebylo ve 2021 čerpáno. 
 
2761652 - Výstavba komunitního centra Lhotka 
Nebylo ve 2021 čerpáno. 
 
2761653 - Stavební úpravy a opravy budovy fary pro komunitní 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vznik 
komunitních prostor, kombinujících kulturní, společenské, pohybové a vzdělávací aktivity. 
 
2761654 - Stavební úpravy pro komunitní centrum v objektu fa 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybudování 
prostor pro zahájení činnosti komunitního centra. 
 
2762055 - Rozvoj sociálních služeb a podpora aktivizace komunitního života 
prostřednictvím Komunikujeme o.p.s. 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vznik 
kulturně komunitního centra. 
 
2762061 - Mobilní poradna - bezpečné místo pro poskytování kvalitních služeb 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pořízení 
funkční mobilní poradny ve smyslu kvalitně vybaveného automobilu. 
 
2762145 - Zlepšení podmínek zázemí služby sociální rehabilitace v BONA, o.p.s. 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pořízení 
nebytového prostoru a jeho potřebné vybavení v lokalitě Prahy 8 s cílem zefektivnit a 
zkvalitnit službu sociální rehabilitace. 
 
 



2762281 - Zkvalitnění zázemí pro sociální služby v objektu A 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce 
objektu pro sociální služby – vnitřní dveře, protipožární systém, kamerový systém, oprava 
střechy. 
 
2762290 - Lepší domov  - lepší život 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce 
objektu, vznik 3 bytových jednotek v objektu Chráněného bydlení v Xaverově. 
 
2762298 - TUSARKA 26 - rozvoj sociálních služeb 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákupu 
vhodné nemovitosti a modernizace pro zlepšení kvality poskytované sociální služby. 
 
2771798 - Sousedský klub ve Vršovicích 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vznik 
nového komunitního centra Sousedský klub v MČ Praha 10 - právní a psychologická pomoc 
odborníků, rozvoz jídla, pomoc v osobních situacích, kontakty s úřady, zajištění úklidu, 
stěhování. 
 
2771830 - Komunitní centrum Petrklíč 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rozvoj a 
rozšíření poskytovaných komunitních aktivit centra Petrklíč. 
 
2771851 - Vznik a provoz Komunitního centra ČCE Smíchov 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – Nákup a 
instalace transportních plošin pod kostelní lavice pro změnu na velký multifunkční prostor pro 
provoz aktivit nového KC. 
 
2771854 - Komunitní centrum MANA 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybudování 
a rozvoj komunitního centra. 
 
 
MHMP - HOM 
 
0041932 - Rek. ČOV  Nem. Na Bulovce 
Prostředky byly vynaloženy na prodloužení stavebních povolení a nyní probíhají jednání 
s ÚZSVM k budoucí směně majetku. Další postup investiční akce není v tuto chvíli znám. 
 
0043956 - Investice v areálu Nem. Na Bulovce 
Prostředky byly vynaloženy na stavební úpravy v budově č. 7 a na rekonstrukci výtahu 
v budově č. 10, které jsou realizovány prostřednictvím společnosti Liga servis, dále na 
inženýrskou činnost, analýzu stavu pro potřeby dělení majetku a stavební povolení – pavilon 
č. 5 Chirurgie. 
 
0044041 - Stavby pro řešení bezdomovectví 
Prostředky byly vynaloženy na projektovou a inženýrskou činnost Hermes I. a Hermes II. a na 
právní služby v souvislosti s výběrem zhotovitele.  



Dne 12.11.2021 byla uzavřena smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Hermes I a II" - 
provedení stavby (kotvení pro lodě). Po ukončení všech procesů bylo dne 18.1.2022 předáno 
staveniště zhotoviteli. 
 
 
MHMP - INV 
 
0008211 - Administrativně-technická budova ZZS 
Jedná se o stavbu nového objektu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která řeší 
integraci jednotlivých složek organizace do jednoho objektu. V objektu bude umístěno 
administrativní zázemí, školící centrum, dopravně – technický úsek a především řídící 
centrum.  
Na základě usnesení Rady HMP č. 1207 ze dne 30. 5. 2017 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 
4/17 ze dne 28. 2. 2019 bylo rozhodnuto o pokračování v projektové a investiční přípravě 
stavby v lokalitě Prosek. 
V roce 2021 INV MHMP zajistil přípravu záměru a podkladů pro realizaci mezinárodní 
otevřené dvoufázové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh a uskutečnila se ustavující 
schůze poroty. Dále byla provedena aktualizace 3D modelu řešené lokality a bylo provedeno 
výběrové řízení na projektového manažera.  
 
0040506 - DPS Nebušice-rozšíření 
Výstavba nového provozního modulu mezi stávajícími oddělenými objekty Centra sociálních 
služeb Nebušice. Jedná se o zajištění pečovatelské služby a odlehčovací služby pro seniory a 
zdravotně hendikepované občany. Výstavbou nového modulu dojde k propojení s lůžkovou i 
provozní částí. Vzniknou zde dvě podlaží s novými ubytovacími kapacitami a nové provozní 
místnosti pro rehabilitaci. Výstavbou modulu dojde k bezbariérové prostupnosti stávajících 
objektů včetně dodávky a osazení nového výtahu.  
V roce 2021 INV MHMP zajistil stavební povolení a byly zahájeny práce na dokumentaci pro 
výběr zhotovitele.  
 
0041703 - DC Paprsek – Rokytka 
V roce 2020 došlo ke změně zadání akce. Nově bude stavba využita pro poskytování 
pobytové odlehčovací služby a týdenní stacionář pro klienty s mentálním a kombinovaným 
postižením a s poruchou autistického spektra. Bude zpracována a projednána změna stavby 
před dokončením a zajištěna dokumentaci pro výběr zhotovitele. 
V roce 2021 INV MHMP zajistil výběrové řízení na projektanta a příkazníka stavby. Dále 
probíhala jednání nezbytná ke specifikaci zadání jak se stavebním úřadem, tak s architektkou, 
příkazníkem a DC Paprsek. Nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 
 
0041799 - Domov seniorů Dolní Počernice 
Jedná se o výstavbu domova pro seniory v MČ Praha Dolní Počernice, v oblasti ulic 
Bakurinova a Za Luhem, a to včetně dopravy v klidu a odpočinkové zóny. Areál tvoří správní 
budova (A) a dvě obytná křídla (B, C) pro celkem 96 seniorů. Všechny objekty jsou vzájemně 
propojeny prosklenými krčky a pavlačemi tak, aby umožňovaly vzájemné propojení. Na 
stavbu je vydané územní rozhodnutí. 
V roce 2021 probíhala jednání k úpravě zadání, dále INV MHMP zajistil prodloužení 
územního rozhodnutí a připravil záměrový tisk na projektanta. 
 
 
 



0041929 - Domov pro seniory Krč II 
Z důvodu získání další kapacity cca 100 lůžek je navržena výstavba nového pavilonu pro 
cílovou skupinu senioři. Nově budovaný objekt bude navazovat na stávající domov pro 
seniory, který disponuje dostatečnou kapacitou prádelny, kuchyně, jídelny, skladovacích 
prostor a místnosti údržby i pro pokrytí potřeb budoucího domova pro seniory. Z důvodu 
nových požadavků, zejména navržení propojovacího krčku, je nutné přepracování 
dokumentace. Stavba byla rozdělena na 2 etapy. Etapa 0001 – Nový pavilon, etapa 0002 – 
Areálová infrastruktura. 
V roce 2021 byla odevzdána projektová dokumentace ke změně územního rozhodnutí na 
etapu 0001 a dokončuje se projektová dokumentace pro územní řízení na etapu 0002. Byl 
schválen záměrový tisk na výběr příkazníka a byla dokončena realizace dostavby kanalizace 
v ulici Sulická (etapa 0002).  
 
0042872 - Dům seniorů Bohnice 
Celková rekonstrukce areálu domova seniorů Slunečnice v Bohnicích má za cíl nezbytné 
opravy budov, dále zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se 
zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Rekonstrukce areálu 
bude probíhat ve 4 etapách s tím, že zahájení etapy bude po dokončení předchozí etapy. 
Rekonstrukce bude zahájena etapou 0002 – (objekt 3). 
V roce 2021 bylo vydáno stavební povolení – stavební záměr, které nabylo právní moci 16. 4. 
2021. Byl schválen záměrový tisk na zhotovitele stavby (etapy 0001 a 0002) a byla 
zpracována zadávací dokumentace. Dále byla vypracovaná podkladová studie na etapy 0003 a 
0004, probíhá odsouhlasení zadání ze strany Domova seniorů. 
 
0042979 - Terezín - rek. objektu Pražská 
Objekt Pražská, který bude rekonstruován, je využíván k poskytování sociálních služeb 
klientům Domova se zvláštním režimem Terezín a nachází se cca 30 m od hlavní budovy. 
V současné době je kapacita objektu 11 klientů, objekt však pro špatný technický stav není 
využíván. Rekonstrukcí bude celková kapacita objektů navýšena až na 27 klientů. 
Rekonstrukcí bude zároveň vytvořeno samostatného oddělení s podporou sociálních služeb, 
vedoucí k vyšší samostatnosti klientů. Na stavbu je vydané stavební povolení, které již bylo 
dvakrát prodlouženo. Byly provedeny dvě doplnění dokumentací na základě požadavku 
budoucího uživatele. Bylo zažádáno o dotaci u MPSV. Proběhlo výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. 
V roce 2021 INV MHMP zajistil dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby a 
přípravu žádosti pro podání dotace v rámci programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024. Byla zahájena stavba a zajištěn 
autorský dozor a technický dozor stavby. 
 
0043258 - Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská 
Jedná se o výstavbu samostatného objektu (objekt D) výjezdového stanoviště Zdravotnické 
záchranné služby hl. m. Prahy, který bude sousedit s navrženými objekty hasičské záchranné 
služby (A, B, C). Objekt nového výjezdového stanoviště je navržen jako dvoupodlažní 
budova, v přízemí bude umístěno garážové stání pro osm sanitních vozů, technické zázemí 
stavby, sklady, kancelář, v patře pokoje pro jednotlivé posádky, šatny a hygienické zázemí. 
Zastavěná plocha je 446,4 m2. Pro všechny objekty (A – D) bylo vydáno stavební povolení. 
V roce 2021 probíhala jednání k nezbytnému dodatku ke smlouvě o zřízení práva stavby, 
dodatek byl zpracován a prochází schvalovacím řízením. Dále INV MHMP připravil záměr 
pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, který byl schválen Radou HMP a byla zahájena 
příprava výběrového řízení. 



0043424 - IP pro kap. 05 
Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném 
rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2021. 
V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky. 
 
0045150 - Terezín - rek. objektu Dlouhá 
Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního, podsklepeného objektu v ulici Dlouhá 21, 
Terezíně. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Kompletní rekonstrukce zahrnuje 
především sanaci vlhkých prostor, zateplení budovy, opravu střechy a rekonstrukci 
technického zařízení budovy, včetně nové kotelny. Dále bude upraveno dispoziční řešení dle 
současných standardů. Budova není využívána, záměr předpokládá vybudování bytů pro 8 – 
10 klientů v rámci sociální služby DZR formou chráněného bydlení a zároveň využití 
podkrovních prostor pro společenskou místnost nebo dílnu. Byla zpracována studie, jež 
ověřila kapacitu objektu. 
V roce 2021 INV MHMP zajistil zpracování ověřovací studie a zpracoval zadání stavby.  
 
0045502 - Terezín - rek. objektu 28. října 
Jedná se o kompletní rekonstrukci dvoupodlažního, podsklepeného objektu v ulici 28. října 
65, Terezíně. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Kompletní rekonstrukce zahrnuje 
především sanaci vlhkých prostor, zateplení budovy, opravu střechy, rekonstrukci 
technického zařízení budovy a vybudování výtahu. Dále bude upraveno dispoziční řešení dle 
současných standardů. Záměr předpokládá vybudování bytů pro 9-11 klientů v rámci sociální 
služby DZR typu chráněné bydlení a zároveň využití podkrovních prostor pro společné a 
aktivizační činnosti.  
V roce 2021 INV MHMP zajistil zpracování ověřovací studie a zpracoval zadání stavby.  
 
 
MHMP – ROZ 
 
0045766 - Rezerva pro zvýšení kapacit v oblasti soc. - zdr. 
V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky. 
 
 
MHMP – SOV 
 
0045151 - Centrální nákup vozidel PO 2020 - 2022 
Akce ukončena, jako samostatná centrální akce. V roce 2021 proběhla výběrová řízení na 
dodavatele ve všech třech kategorií. S dodavateli ve všech kategorií (osobní vozidla, osobní 
vozidla mikrobusy a osobní vozidla s plošinou) byly uzavřeny smlouvy na dodání vozidel. 
Finanční prostředky byly převedeny na jednotlivé příspěvkové organizace na úhradu těchto 
vozidel. V třetí kategorii (osobní vozidla plošinou) však dodavatel odstoupil od smlouvy 
s odůvodněním složité situace v automobilovém průmyslu, která způsobena narušením 
dodavatelských vztahů z důvodu pandemie. Je předpokládáno, že organizace by mohly 
veřejné zakázky realizovat samostatně, což by mělo být předmětem jednání se zřizovatelem.  
 
 
 
 
 
 



MHMP – ZDR 
 
0045417 - PD - výjezdové stanoviště ZZS, 28. pluku, Praha 10 
V roce 2020 byl vysoutěžen dodavatel projektové dokumentace ve všech stupních řízení. 
Projektová dokumentace bude dle smlouvy o dílo zhotovena do konce roku 2022. 
 
0045604 - PD – MNNP, nástavba 2 pater 
Byl vysoutěžen zhotovitel projektové dokumentace. PD bude dopracována do konce roku 
2023.  
 
0045605 - Objekt v ulici U Mrázovky – rekonstrukce 
Byl vysoutěžen zhotovitel projektové dokumentace. PD bude dopracována do konce roku 
2023.  
 
0045606 - Objekt Dykova (DDCHM) – rekonstrukce 
Investiční akce bude započata na konci roku 2022 z důvodu probíhajících jednání o 
prodloužení výpovědi a odchodu současného nájemce z prostor až v 06/2022. 
 
0045608 - Výjezdové stanoviště ZZS v areálu NNF 
Byla zpracována PD, je vydáno povolení k rekonstrukci. Stavební úpravy budou provedeny 
po vysoutěžení dodavatele v první polovině roku 2022. 
 
0045609 - Výjezdové stanoviště ZZS v areálu Na Slupi 
V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace. Bohužel z důvodu změny názoru 
Nemocnice Na Slupi na PD, byla PD předána HMP a na účet HMP zaslány finanční 
prostředky ve výši nákladů na PD. Tato IA byla v roce 2021 ukončena.  
 
0045834 - Dar Nemocnici Milosrdných sester sv.K.Boromejského 
Dar – finanční prostředky byly odeslány Nemocnici Milosrdných sester sv. K. Boromejského 
a dne 22.11.2021 bylo vyhotoveno a zasláno vyúčtování HMP. Dar byl použit v souladu se 
smlouvou a v plné finanční výši.  
 
 
CENTRUM LÉČEBNÉ REHABILITACE 
 
0045596 – Klimatizace 
Investiční akce byla ukončena 04/2021. Účelem bylo odstranění nevyhovujících klimatických 
podmínek v ordinacích pro terapii kojenců, zejména v letních měsících.   
 
 
CENTRUM KOM.SLUŽEB PRO ŽIVOT 
 
0045436 - Rekonstrukce vnitřních prostor chráněného bydlení 
Akce nebude realizována. V roce 2021 na základě jednání se zřizovatelem organizace předala 
majetek na majetkový odbor a postupně opustila celý areál ve Svojšicích. Investiční akce se 
tak nebude realizovat.  
 
 
 
 



0045837 - Nákup 2 ks vozidel - Domov Svojšice 
Akce dokončena. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena 
smlouva o dodávce a vozidla dodána. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního 
vypořádání. 
 
0046221 - Nákup osobního vozidla s plošinou - Domov Svojšice 
Akce probíhá. Veřejná zakázka na pořízení osobního vozidla s plošinou byla administrována 
zřizovatelem v rámci akce „Centrální nákup vozidel PO 2020-2022“. Mezi organizací a 
dodavatelem byla ve III. čtvrtletí 2021 podepsána smlouva, od které však dodavatel odstoupil 
s odvoláním na situaci v automobilovém průmyslu způsobenou narušením dodavatelských 
vztahů v době pandemie. Je předpokládáno, že veřejnou zakázku bude organizace 
administrovat individuálně a případný cenový rozdíl mezi původní a novou cenou bude 
předmětem jednání se zřizovatelem. 
 
 
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 
 
0045804 - Rek. stávajícího objektu na NDC Malešice 
Akce probíhá. Akce byla započata ve 4. Q. 2020 výběrovým řízením na dodavatele 
projektové dokumentace s předpokládaným termínem realizace 2021-2022. V průběhu roku 
2021 byla provedena hrubá stavba, krov, střešní pláště a dále byly provedeny vnitřní omítky. 
Na konci roku 2021 již byly na stavbě realizovány první vnitřní obklady a začínalo se 
s prvními výmalbami. Dokončení stavby se předpokládá nejpozději v I. pol. 2022.   
 
 
CS A DD CH.MASARYKOVÉ 
 
0045601 - Sanace suterénu I. Etapa 
Investiční akce proběhla – bylo provedeno kompletní vyklizení suterénu objektu a realizovány 
sanační práce bez vad a nedodělků. Celkové dokončení a předání suterénu bez vad a 
nedodělků proběhlo 31.8.2021. 
 
0045602 - Venkovní visutá terasa 
Investiční akce proběhla – byla provedena demontáž a zpětná montáž pergoly, nosná ocelová 
konstrukce terasy, betonáž, hydroizolace, dlažba a oplocení terasy, zpevněná plocha pod 
terasou a likvidace deponu u bazénu. Celkové dokončení a předání terasy bez vad a nedodělků 
proběhlo 31.8.2021. 
 
0045811 - Provozní vozidlo I. 
Na základě transformačního projektu dětského domova, kdy se děti z dětského domova 
stěhují do bytů, bylo nutné doplnit stávající vozový park o nové vozidlo. Automobil bude 
využit pro dopravu do škol, školek, kroužků, na výlety aj.  Pro 4–5 dětí pohromadě. Provozní 
vozidlo bylo pořízeno 05/2021. 
 
0046125 - Betonová dlažba a zábradlí 
Betonová dlažba a zábradlí dokončena 20/01/2022, stavba předána. Jednalo se o poslední 
etapu spojenou s dokončením Sanací suterénu a venkovní visuté terasy. 
 
 
 



DOMOV MAXOV 
 
0044640 - Výměna střešní krytiny obj. č.p. 181 
Akce dokončena. 
 
 
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ 
 
0045816 - Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 
Akce probíhá. Akce byla schválena v závěru roku 2020. V I. Pololetí 2021 byl vysoutěžen 
dodavatel projektové dokumentace a tato byla vyhotoveno. V souvislosti s vyhotovením 
projektové dokumentace byly upravovány celkové náklady akce a probíhá příprava na 
vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavby.  
 
0045841 - Nákup 2 ks vozidel - DSS Vlašská 
Akce ukončena. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel, uzavřena 
smlouva o dodávce a vozidla byla dodána. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního 
finančního vypořádání. 
 
0045937 - Nákup mikrobusu - DSS Vlašská 
Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena 
smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže 
s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín 
dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 
30.5.2022. 
 
 
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA 
 
0045815 - Přestavba stávajícícho objektu "Křižovatka" 
Akce probíhá. Akce byla schválena v závěru roku 2020. V I. Pololetí 2021 proběhlo finální 
dopracování případové studie investičního záměru a soutěž o návrh. Nyní je v procesu výběr 
zhotovitele projektové dokumentace. 
 
0045942 - Nákup mikrobusu - Domov Zvíkovecká kytička 
Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena 
smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže 
s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín 
dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 
30.5.2022. 
 
0046223 - Nákup osob. vozidla s plošinou-Domov Zvík. kytička 
Akce probíhá. Veřejná zakázka na pořízení osobního vozidla s plošinou byla administrována 
zřizovatelem v rámci akce „Centrální nákup vozidel PO 2020-2022“. Mezi organizací a 
dodavatelem byla ve III. čtvrtletí 2021 podepsána smlouva, od které však dodavatel odstoupil 
s odvoláním na situaci v automobilovém průmyslu způsobenou narušením dodavatelských 
vztahů v době pandemie. Je předpokládáno, že veřejnou zakázku bude organizace 
administrovat individuálně a případný cenový rozdíl mezi původní a novou cenou bude 
předmětem jednání se zřizovatelem. 
 



DOZP KYTLICE 
 
0045936 - Nákup mikrobusu - DOZP Kytlice 
Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena 
smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže 
s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín 
dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 
30.5.2022. 
 
 
DOZP LEONTÝN 
 
0043979 - Výměna elektroinstalace a interní bezpeč. Systém 
Akce dokončena. V roce 2021 byly dokončeny veškeré činnosti a práce spojené s realizací 
této akce. Akce bude finančně vypořádána v rámci finančního vypořádání za rok 2021. 
 
0045835 - Nákup vozidla - DOZP Leontýn 
Akce ukončena. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel, uzavřena 
smlouva o dodávce a vozidlo bylo dodáno. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního 
finančního vypořádání. 
 
0046220 - Nákup osobního vozidla s plošinou - DOZP Leontýn 
Akce probíhá. Veřejná zakázka na pořízení osobního vozidla s plošinou byla administrována 
zřizovatelem v rámci akce „Centrální nákup vozidel PO 2020-2022“. Mezi organizací a 
dodavatelem byla ve III. čtvrtletí 2021 podepsána smlouva, od které však dodavatel odstoupil 
s odvoláním na situaci v automobilovém průmyslu způsobenou narušením dodavatelských 
vztahů v době pandemie. Je předpokládáno, že veřejnou zakázku bude organizace 
administrovat individuálně a případný cenový rozdíl mezi původní a novou cenou bude 
předmětem jednání se zřizovatelem. 
 
 
DOZP Lochovice 
 
0045839 - Nákup vozidla - DOZP Lochovice 
Akce ukončena. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel, uzavřena 
smlouva o dodávce a vozidlo bylo dodáno. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního 
finančního vypořádání. 
 
0045940 - Nákup mikrobusu - DOZP Lochovice 
Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena 
smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže 
s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín 
dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 
30.5.2022. 
 
 
 
 
 
 



DOZP Sulická 
 
0043702 - Pořízení přípojky nízkého napětí 
Akce probíhá. V roce 2021 proběhlo řízení na úrovni jednání se Státním pozemkovým 
úřadem, kdy došlo ke zřízení věcného břemene. Smlouva o smlouvě budoucí byla opakovaně 
měněna Státním pozemkovým úřadem co do výše ceny úplaty za zřízení věcného břemene 
z důvodu změny sazebníku. V současné době byla potvrzena konečná částka a organizace 
čeká na finální odsouhlasení ze strany Státního pozemkového úřadu. Vzhledem k výše 
uvedenému předpokládá organizace dokončení investiční akce do konce roku 2022. 
 
0045142 - Pořízení protipožárních dveří 
Akce ukončena.  
 
0045944 - Nákup mikrobusu - DOZP Sulická 
Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena 
smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže 
s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín 
dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 
30.5.2022. 
 
0046225 - Nákup osobního vozidla s plošinou - DOZP Sulická 
Akce probíhá. Veřejná zakázka na pořízení osobního vozidla s plošinou byla administrována 
zřizovatelem v rámci akce „Centrální nákup vozidel PO 2020-2022“. Mezi organizací a 
dodavatelem byla ve III. čtvrtletí 2021 podepsána smlouva, od které však dodavatel odstoupil 
s odvoláním na situaci v automobilovém průmyslu způsobenou narušením dodavatelských 
vztahů v době pandemie. Je předpokládáno, že veřejnou zakázku bude organizace 
administrovat individuálně a případný cenový rozdíl mezi původní a novou cenou bude 
předmětem jednání se zřizovatelem. 
 
 
DS DOBŘICHOVICE 
 
0042536 - Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice 
Akce probíhá. V roce 2021 Probíhala činnost dodavatele (ra15 a.s.) na projektových pracích 
navazujících na projektové a inženýrské činnosti na dokumentaci pro územní rozhodnutí a 
dokumentaci pro stavební povolení. V listopadu 2021 dokončil dodavatel (ra15 a.s.) 
projektovou dokumentaci v tomto rozsahu: - zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby, přístavby, stávající budovy, venkovních objektů, zahrady, cest (DPS), 
zpracování projektové dokumentace pro účely veřejné zakázky na výběr dodavatele (DVD), 
zpracování projektové dokumentace interiéru pro vybavení interiéru a veřejné zakázky na 
výběr dodavatele interiéru (PDI) a zpracování rozpočtu stavby. Na akci byla získána dotace 
z programu MPSV 013310 - „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních 
služeb“, výzva č. 7 ve výši 60 000 000 Kč. 
 
0046224 - Nákup osobního vozidla s plošinou- DS Dobřichovice 
Akce probíhá. Veřejná zakázka na pořízení osobního vozidla s plošinou byla administrována 
zřizovatelem v rámci akce „Centrální nákup vozidel PO 2020-2022“. Mezi organizací a 
dodavatelem byla ve III. čtvrtletí 2021 podepsána smlouva, od které však dodavatel odstoupil 
s odvoláním na situaci v automobilovém průmyslu způsobenou narušením dodavatelských 
vztahů v době pandemie. Je předpokládáno, že veřejnou zakázku bude organizace 



administrovat individuálně a případný cenový rozdíl mezi původní a novou cenou bude 
předmětem jednání se zřizovatelem. 
 
 
DS Heřmanův Městec 
 
0044643 - Rekonstrukce otopného systému 
Akce dokončena. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání. 
 
0045290 - Restaurování balkonu v jižním křídle 
Akce dokončena. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání. 
 
0045836 - Nákup vozidla - DS Heřmanův Městec 
Akce dokončena. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel, uzavřena 
smlouva o dodávce a vozidlo bylo dodáno. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního 
finančního vypořádání. 
 
0046040 - EAO - Rekonstrukce osvětlení 
Akce dokončena. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání. 
 
 
DZR Terezín 
 
0045838 - Nákup vozidla - DZR Terezín 
Akce dokončena. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel, uzavřena 
smlouva o dodávce a vozidlo bylo dodáno. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního 
finančního vypořádání.  
 
0046227 - Nákup osobního vozidla s plošinou - DZR Terezín 
Akce probíhá. Veřejná zakázka na pořízení osobního vozidla s plošinou byla administrována 
zřizovatelem v rámci akce „Centrální nákup vozidel PO 2020-2022“. Mezi organizací a 
dodavatelem byla ve III. čtvrtletí 2021 podepsána smlouva, od které však dodavatel odstoupil 
s odvoláním na situaci v automobilovém průmyslu způsobenou narušením dodavatelských 
vztahů v době pandemie. Je předpokládáno, že veřejnou zakázku bude organizace 
administrovat individuálně a případný cenový rozdíl mezi původní a novou cenou bude 
předmětem jednání se zřizovatelem. 
 
 
DpS Elišky Purkyňové 
 
0044018 - Rekonstrukce pokojů 
Akce probíhá. Investiční akce nebyla dokončena z důvodu pandemie COVID-19. Jelikož se 
jedná o práce přímo na pokojích uživatelů, nebylo možné práce zahájit v době karanténních 
opatření. Vzhledem k vývoji situace byly práce v roce 2021 rozděleny na 2 etapy, aby klienti 
Domova nebyli po náročném období izolace zatěžováni nadměrným stavebním ruchem. 1. 
etapa rekonstrukcí před koncem roku úspěšně proběhla a zbývající práce pokud to 
pandemická situace dovolí, budou provedeny v roce 2022. 
 
0044019 - Revital. zahrady v obj. Thákurova a výst. terasy 
Akce dokončena. Akce byla dokončena v průběhu roku 2021. 



0045289 - Rekonstrukce budov Šolínova - přípravné práce a pr 
Akce probíhá. V květnu 2020 byl objekt organizací převzat do správy a v průběhu tohoto roku 
probíhaly práce na přípravě veřejné zakázky na stavebně technický průzkum, práce spojené 
s deratizací a desinfekcí celého objektu a byl proveden stavebně technický průzkum. V roce 
2021 byla vyhlášena soutěž o návrh a tato probíhá.  
 
 
DpS HORTENZIE 
 
0044520 - DS Hortenzie - venkovní úpravy 
Akce probíhá. Tato investiční akce byla plánovaná na etapy. Realizace této akce byla od 
začátku roku 2021 ovlivněna pandemickou situací COVID-19, kdy vzhledem k vydaným 
vládním opatřením došlo v průběhu realizace stavebních prací k jejich přerušení, a tím došlo 
k pozdržení plánovaného průběhu. Závěrečná etapa investiční akce byla také ovlivněna 
nárůstem cen na trhu a jejím nedostatečným finančním krytím, které bude v roce 2022 řešeno 
se zřizovatelem. 
 
 
DpS Háje 
 
0045291 - Dodávka a montáž EPS na budově B 
Akce dokončena. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání. 
 
0045429 - Rekonstrukce plynových kotlů v kotelně 
Akce probíhá. Proběhl výběr administrátora veřejné zakázky na projektovou dokumentaci a 
byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace a byla zpracována projektová dokumentace a 
v rámci výběrového řízení na zhotovitele byl vybrán dodavatel díla. V roce 2021 bylo dále 
realizováno částečné plnění uzavřené smlouvy o dílo - byla provedena dodávka materiálu, tj. 
dodávky plynových kotlů, tlakových nádob, zásobníků na vodu, ventilů a části dalšího 
materiálu, který byl součástí smlouvy o dílo. Tento materiál je uskladněn v organizaci a bude 
použit při dokončení investiční akce v roce 2022, po ukončení topné sezóny 2021-2022. 
 
0045945 - Nákup mikrobusu - DS Háje 
Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena 
smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže 
s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín 
dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 
30.5.2022. 
 
0046222 - Nákup osobního vozidla s plošinou - DS Háje 
Akce probíhá. Veřejná zakázka na pořízení osobního vozidla s plošinou byla administrována 
zřizovatelem v rámci akce „Centrální nákup vozidel PO 2020-2022“. Mezi organizací a 
dodavatelem byla ve III. čtvrtletí 2021 podepsána smlouva, od které však dodavatel odstoupil 
s odvoláním na situaci v automobilovém průmyslu způsobenou narušením dodavatelských 
vztahů v době pandemie. Je předpokládáno, že veřejnou zakázku bude organizace 
administrovat individuálně a případný cenový rozdíl mezi původní a novou cenou bude 
předmětem jednání se zřizovatelem. 
 
 
 



DpS PYŠELY 
 
0045941 - Nákup mikrobusu - DS Pyšely 
Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena 
smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže 
s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín 
dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 
30.5.2022. 
 
 
DpS Ďáblice 
 
0043411 - Rek. stravovacího provozu včetně vybavení 
Akce dokončena. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání. 
 
0045146 - Rekonstrukce prádelny včetně vybavení 
Akce dokončena. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání. 
 
0045431 - Rekonstrukce plynové kotelny a strojoven 
Akce probíhá. Byl vybrán administrátor veřejné zakázky na projektovou dokumentaci, 
proběhlo výběrové řízení na projektovou dokumentaci a tato byla vypracována. Investiční 
akce nebyla v roce 2021 dokončena z důvodu zahájení topné sezóny. Vše je připraveno 
k přepojení a po ukončení topné sezóny 2022 proběhne dokončení akce. 
 
0045938 - Nákup mikrobusu - DS Ďáblice 
Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena 
smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže 
s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín 
dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 
30.5.2022. 
 
 
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK 
 
0044331 - Vybudování pracovních dílen 
Akce dokončena. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního finančního vypořádání. 
 
0045147 - Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR 
Akce probíhá. Byla provedena prověřovací studie na nástavbu a proveden stavebně-technický 
průzkum objektu, včetně statického posouzení. Byla vyhotovena projektová dokumentace. 
Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele Bylo vydáno stavební povolení, vysoutěžen 
dodavatel stavby a byla započata vlastní stavba s předpokládaným termínem dokončení 2022.  
 
 
ICOZP HORNÍ POUSTEVNA 
 
0045840 - Nákup vozidla - ICOZP Horní Poustevna 
Akce dokončena. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel, uzavřena 
smlouva o dodávce a vozidlo bylo dodáno. Finančně bude vypořádáno v rámci ročního 
finančního vypořádání.  



 
0045939 - Nákup mikrobusu - ICOZP Horní Poustevna 
Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena 
smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže 
s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín 
dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 
30.5.2022. 
 
 
ICSS ODLOCHOVICE 
 
0045440 - Restaurování kaple sv. Jana Nepomuckého 
Akce probíhá. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a byl vybrán zhotovitel. Smlouva o 
dílo byla uzavřena v červnu 2021. Vítězná firma započala restaurátorské práce, ale do konce 
roku 2021 nepředložila žádnou fakturaci, neboť od zahájení restaurátorských prací neproběhly 
lhůty na dokončení částí díla, které byly předány k restaurování. 
 
0045943 - Nákup mikrobusu - ICSS Odlochovice 
Akce probíhá. V roce 2021 byl vybrán v rámci centralizované zadání dodavatel a uzavřena 
smlouva o dodávce. Následně však dodavatel odůvodnil objektivními příčinami (potíže 
s komponenty pro výrobu vozidel, z důvodu pandemie Covid-19) nemožnost dodržet termín 
dodání automobilu. Dodatkem č. 1 byl tak prodloužen termín dodací lhůty nejpozději do 
30.5.2022. 
 
0046226 - Nákup osobního vozidla s plošinou-ICSS Odlochovice 
Akce dokončena. Vozidlo dodáno. 
 
 
 METROPOLITNÍ ZDRAV. SERVIS 
 
0045812 - Provozní vozidlo 
Dne 6.4.2021 zakoupila organizace od společnosti FEDERAL CARS PRAHA s.r.o. provozní 
vůz typu Peugeot TRAVELLER LONG (L3) ACTIVE XL 2.0 Blue HD. Pořízení tohoto 
vozidla bylo potřeba vzhledem k pandemii Covid – 19 a v současné době probíhajícímu 
očkování, aby byla organizace schopná převážet nejen ochranné prostředky, ale i 
zdravotnický personál a očkovací látky dle aktuální potřeby, která se velmi rychle vyvíjí a 
mění. Investiční akce byla dokončena 03/2021. 
 
0046312 - Dopravní prostředek – Mikrobus 
Toto vozidlo je určeno k přepravě až 8 osob, čímž je podle oficiálních klasifikací zařazeno 
ještě mezi osobní automobily, ačkoli počtem přepravovaných osob i konstrukcí vybočuje z 
běžné představy osobního automobilu, a tudíž k jeho řízení postačuje řidičské oprávnění 
skupiny B. Pro naše potřeby je nejvíce klíčový fakt, že zavazadlový prostor se vyznačuje 
velkou kapacitou a je oddělen od prostoru pro cestující, a tudíž je možné vozidlo využít pro 
převoz očkovacích látek, rozvoz OOP, a především vytvořit veškeré potřebné zázemí pro 
odběrové a očkovací týmy. Organizace požádala o převedení investičních prostředků do roku 
2022. 
 
 
 



0046319 - GINIS Express SQL 
Realizace přechodu současné verze GINIS na technologii SQL a provoz v prostřední MS 
Azure. Technologie databáze SQL umožnuje provoz na cloudové platformě Microsoft Azure. 
Cloudového prostředí Azure pro technologii Windows Virtual Desktop je koncipováno až pro 
přístup deseti osob. Organizace požádala o převedení investičních prostředků do roku 2022. 
Aktuálně je systém již plně nainstalován a zaplacen. 
 
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE P9 
 
0045287 - Vybudování nové kotelny 
Původní stav kotelny z roku 1895 již nevyhovoval současným požadavkům. Vyžadoval 
zvýšené náklady na údržbu a častější opravy. Investiční akce byla dokončena a předána bez 
vad a nedodělků 11/2021. 
 
0045288 - Vybudování nové bojlerovny 
Původní stav bojlerovny byl již havarijní. Vyžadoval zvýšené náklady na údržbu a častější 
opravy, které byly vysoké a nerentabilní. Investiční akce byla dokončena a předána bez vad a 
nedodělků 06/2021. 
 
0045593 - Rekonstrukce prostor pro oddělení rehabilitace 
Ve všech prostorech oddělení fyzioterapie byla provedena rekonstrukce podlah, stěn, 
elektroinstalace a osvětlení, kompletní rekonstrukce sociálních zařízení a pracoven 
fyzioterapeutů. Bylo zrekonstruováno personální zázemí, včetně kompletního vybavení. 
Oddělení fyzioterapie bylo vybaveno nebo doplněno chybějící přístrojovou technikou 
(rehabilitační stoly, magnetická terapie, elektroléčba) tak, aby došlo ke zkvalitnění 
poskytované péče. Základní přístrojově vybavení má za cíl zmírnit a urychlit samotný léčebný 
proces, který má ideálně vést až k úplnému uzdravení. Investiční akce byla dokončena a 
předána bez vad a nedodělků 06/2021. 
 
0045594 - Rek. stáv. jídelny na zasedací a školící místnost 
Ve všech prostorech jídelny byla provedena rekonstrukce podlah, stěn, elektroinstalace a 
osvětlení. Byly provedeny nové instalace SLB pro rozvody (data, STA, video, HDMI 
připojení) pro potřeby projektoru nebo TV a AV techniky kompletně pod omítkou včetně 
osazeními novými koncovými prvky. Prostory jídelny byly také vybaveny novým nábytkem. 
Celková rekonstrukce měla za cíl budoucí využití prostor jako zasedací a školící místnost. 
Investiční akce byla dokončena a předána bez vad a nedodělků 08/2021. 
 
0045824 - Mrazící boxy 
Mrazící boxy jsou předpokladem pro uchování vakcín v předepsané teplotě a možnosti 
zkvalitnění a lepšího rozložení vakcinačního procesu pro hl. m. Prahu. Jedná se o dva mrazicí 
boxy, velký box má celkový objem 541 l pro uskladnění cca 6000 vakcín, druhý box je o 
objemu 124 l a lze v něm uchovat cca 1000 vakcín. Menší z boxů bude využíván jako 
přenosný i pro jiná zdravotnická zařízení na území hl. m. Prahy, mimo jiné i pro příspěvkovou 
organizaci Městskou polikliniku Praha. Investiční akce byla dokončena 04/2021. 
 
0046258 - Pořízení nového EKG (ergometr) 
Jedná se o pořízení EKG přístroje k diagnostice a z důvodu prevence. V současné době je k 
dispozici zdravotnický přístroj nefunkční, zastaralý, na který již není možné zajistit provedení 
pravidelné bezpečnostní technické kontroly, bez které nelze přístroj ve zdravotnickém 
provozu provozovat. Investiční akce byla dokončena 12/2021. 



 
0046259 - Obnova kamerového systému 
Objekt MNNP byl vybaven zastaralým kamerovým systémem a pouze ve vnitřních prostorách 
nemocnice, venkovní prostory a parkoviště byly bez instalace kamer. Obnova systému byla 
řešena přemístěním pozic kamer na chodby před evakuační výtahy a únikové schodiště a 
doplněním kamer na parkovací plochy a prostory zahrady nemocnice, kamery byly osazeny v 
rozlišení 4mpx (min 2668x1520px a 25x optický zoom), záznam se bude uchovávat na síťový 
rekordér a TV pro sledování přenosu v reálném čase byla umístěna na recepci nemocnice, pro 
napájení kamer bude využit stávající HP Switch 5130 48P PoE+. Investiční akce byla 
dokončena 12/2021. 
 
0046260 - Obnova telefonní ústředny 
Telefonní ústředna byla zastaralá a téměř nefunkční, porty a stávající přídavné karty byly již 
nefunkční. Bylo nutno provést kompletní výměnu zařízení telefonní ústředny a navýšit 
kapacitu, aby splňovala podmínky aktuálních potřeb nemocnice, součástí výměny byla i 
výměna nových telefonních koncových stanic. Investiční akce byla dokončena 12/2021. 
 
0046317 - Vybavení pro jednotku na Covid – 19 
Vzhledem k závažné situaci v pražských nemocnicích z důvodu pandemie Covid - 19, bylo 
rozhodnuto, že Městská nemocnice následné péče zřídí dvě covidové jednotky pro přijímání 
covid pozitivních pacientů z těchto nemocnic. Vzhledem k tomu, že Městská nemocnice 
následné péče nemá v současné době dovybavené jedno patro (1.patro) základním vybavením, 
bylo nutné zajistit nákup tohoto vybavení. Poskytnuté finančních prostředky byly použity pro 
nákup nezbytného vybavení prozatímního „covidového“ oddělení. Jednalo se o zdravotnická 
eklektická polohovací lůžka, pasivní antidekubitní matrace a noční stolky. Investiční akce 
byla dokončena 12/2021. 
 
0046318 - Podlahové čistící stroje 
Úklid budovy příspěvkové organizace hl. m. Prahy MNNP zajišťovala úklidová firma. Od 
19.11.2021 se rozhodla příspěvková organizace hl. m. Prahy MNNP zajišťovat si úklid 
budovy vlastními prostředky. Bylo tedy nezbytné pořídit nové podlahové čistící stroje. 
Investiční akce byla dokončena 12/2021. 
 
0046320 - Terénní úpravy pro test. centrum a laboratoř 
Investiční akce převedena do roku 2022 – bude realizována v návaznosti na vybudování 
testovacího centra a laboratoře. V rámci investiční akce bude provedena demontáž stávajícího 
povrchu a obrubníků, ekologická likvidace sutě, zhutnění povrchu, dodání odvodňovacích 
žlabů, dodání nového podloží 274 m2, montáž obrubníku 196 m, pokládka a dodání nové 
dlažby 274 m2. 
 
 
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA 
 
0043269 - Rozvodné skříně - 3. a 6. patro polikliniky 
Na tuto investiční akci bylo v letech 2018 až 2020 schváleno a poskytnuto z investičního 
příspěvku 600 00,00 Kč. V roce 2020 byla uhrazena studie na rekonstrukci technického 
zázemí 1.PP a 1.NP budovy MPP. V roce 2021 proběhla VZ na zpracování projektové 
dokumentace a byl vybrán dodavatel stavby. Samotná realizace stavby proběhla a byla 
dokončena 06/2021. 
 



0043375 - Pořízení systému PACS 
Předmětem této investiční akce byla dodávka ePACS uzlu včetně jeho implementace do 
stávajícího prostředí ePACS Jivex, který již nesplňoval současné požadavky propojení 
modalit, zabezpečené přístupy a především ochranu dat. V roce 2018 bylo nutné tuto 
investiční akci doplnit o zajištění ochrany dat v souvislosti s GDPR. Investiční akce byla 
dokončena 01/2021. 
 
0043376 - Protialkohol.ZS - celková rekonstrukce 
V rámci této investiční akce byla provedena celková rekonstrukce budovy Protialkoholní 
záchytné stanice (elektroinstalace, vzduchotechnika, izolace, podlahy, výtah, vodovod, 
kanalizace atd.). Akce byla dokončena 03/2021. 
 
0043377 - Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x 
Na tuto investiční akci bylo v letech 2018 až 2020 schváleno a poskytnuto z investičního 
příspěvku 600 00,00 Kč. V roce 2020 byla uhrazena studie na rekonstrukci technického 
zázemí 1.PP a 1.NP budovy MPP. V roce 2021 proběhla VZ na zpracování projektové 
dokumentace a byl vybrán dodavatel stavby. Samotná realizace stavby je plánovaná na rok 
2022. 
 
0043966 - Rek. prádelny 
Jednalo se o kompletní obnovu a rekonstrukci prostor prádelny, neboť stávající prostory byly 
nevyhovující. Investiční akce byla dokončena 06/2021. 
 
0044698 - Komplet.obnova disk.pole,serverů,USP firewallu 
V rámci této investiční akce byl proveden nákup hardwaru a softwaru na 3 roky ve 
splátkovém režimu včetně licence. Investiční akce byla ukončena 09/2021. 
 
0045153 – Dermatoskop 
Jednalo se o náhradu za přístroje z roku 2004, respektive 2005, které byly již technicky a 
morálně zastaralé. Výkony na těchto přístrojích jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění. Investiční akce byla ukončena 09/2021. 
 
0045158 - Modernizace výtahů 
Jednalo se o provedení modernizace provozu výtahů, tak aby byly v souladu s požadavkem 
ČSN. Stávající výtahy byly v budově Městské polikliniky od roku 2010 a už docházelo k 
častým poruchám elektroniky.  Svojí konstrukcí byly výtahy pomalé, s nevhodnou logikou 
přivolávání a řízení jízdy. Někdy se také stávalo, že kabinové dveře přivřely návštěvníky při 
vstupu do výtahu. Servisní firma doporučila výměnu celé elektroniky a ovládání výtahu. 
Investiční akce byla ukončena 12/2021. 
 
0045159 - Monochromat. monitor pro primár. diagnostiku 4 ks 
Jednalo se o nutnou výměnu již zastaralých a nevyhovujících monochromatických monitorů 
pro primární diagnostiku na střediscích lékařů. Přístroje byly z r. 2008, respektive 2010. 
Výkony prováděné na těchto přístrojích jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 
Investiční akce byla ukončena 11/2021. 
 
0045160 - Postele a matrace  PZS 
Předmětem investiční akce byla dodávka 25 kusů postelí a matrací pro PZS, kdy stávají 
vybavení již nebylo vyhovující. Investiční akce byla dokončena 06/2021. 
 



0045163 - Rentgen – Sciagraf 
Stávající RTG přístroj byl z roku 2008. Stále častěji se na něm projevovaly různé závady. 
Servisní firma opakovaně sdělovala, že jsou problémy se zajištěním náhradních dílů a do 
budoucna nemůže již garantovat udržení funkčního stavu. Jednalo se o nezbytnou výměnu 
zdravotnického přístroje s významným dopadem na provoz polikliniky. Výkony realizované 
na tomto přístroji jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Investiční akce byla 
dokončena 04/2021. 
 
0045164 – Trafo 
Jednalo se o nutnou výměnu stávající trafostanice z roku 1979, jejíž životnost byla 
odhadována na 1 rok. V rámci pravidelné revize trafostanice bylo sděleno, že dochází ke 
ztrátě izolací na vinutí s možnými vážnými důsledky. Byla doporučena výměna 
transformátoru včetně úprav VN úpravny. Investiční akce v současné době probíhá – 9.7. byla 
zveřejněna VZ. Samotná realizace akce proběhne v roce 2022.  
 
0045165 - Ultrazvukový přístroj 2D 
Stávající přístroj používaný na pracovišti gynekologie z roku 2008 byl již morálně i technicky 
zastaralý. Velmi obtížně se na něj zajišťovaly náhradní díly. Jednalo se o nutnou obměnu 
zdravotnické techniky. Výkony provádění na tomto přístroje jsou plně hrazeny z veřejného 
zdravotního pojištění. Investiční akce byla dokončena 03/2021. 
 
0045166 - Výměna vodovodních stoupaček na MPP 
Jednalo se o nutnou výměnu vodovodního potrubí. Páteřní rozvody byly z velké části původní 
(některé ještě dokonce v olověném provedení). Trubky byly již značně zarostlé a také 
docházelo k poruchám těchto rozvodů. Ve vyšších podlažích budovy byl problém se 
zásobováním. Investiční akce v současné době probíhá. Je zpracována projektová 
dokumentace. V roce 2021 byl vybrán dodavatel stavby, bohužel z důvodu nesolventnosti byl 
s ním smluvní vztah ukončen. Samotná realizace akce se plánuje v roce 2022.  
 
0045167 - Zřízení centrálního shromaždiště odpadu 
Organizace nutně potřebuje vytvořit potřebný prostor pro dočasné ukládání odpadu. V rámci 
této akce byla zpracována a uhrazena studie na úpravu technického zázemí 1.PP a 1.NP 
budovy MPP. V roce 2021 byl vybrán dodavatel projektové dokumentace, byla zpracována 
projektová dokumentace pro povolení stavby a prováděcí projektová dokumentace. Samotná 
realizace akce proběhne v roce 2022.  
 
0045597 - Operační světlo 
Obnova nevyhovujícího zastaralého zařízení. Operační svítidlo bylo z roku 1992. Bylo 
umístěno na chirurgickém zákrokovém sálku ve 4. patře. Svítidlo již nešlo standartně 
servisovat vzhledem k nedostupnosti náhradních dílů. Akce byla ukončena 12/2021. 
 
0045598 - Ultrazvuk. přístroj 3D vyšší střed. třídy pro gyn. 
Jednalo se o obnovu posledního morálně zastaralého přístroje (r.v. 2008). Přístroj je určen pro 
gynekologickou ambulanci. Nový přístroj 3D je potřeba kvůli možnosti lepší diagnostiky. 
Dále tento přístroj bude umožňovat pořizování snímků a videí plodu, což je často žádaná 
služba pro klientky, která je za úplatu. Přístroj je dále potřeba i z hlediska výstupu na DICOM 
pro přenos dat. Akce byla ukončena 12/2021. 
 
 
 



0045600 - Elektrická polohovací lehátka pro rehabilitaci 3ks 
Obměna lehátek z let 1996–2000, na které již nebylo možné vydat platnou bezpečnostní 
technickou kontrolu, která se provádí každoročně a bez níž není možné zařízení používat.  
 
0045979 - Odběrové/infuzní křeslo 
Jedná se o polohovací křeslo pro podávání infuzí převážně neurologickým pacientům 
s omezenou hybností. Toto křeslo bude umístěno v místnosti č. 411 ve 4.p. budovy 
příspěvkové organizace Městská poliklinika Praha, Spálená, kde je podávána pacientům žilní 
infuze. Uvedený typ křesla je požadován především z toho důvodu, že řada neurologických 
pacientů, kterým je infuze podávána, mají velmi omezenou hybnost a pro podání infuze je 
potřeba je polohovat do pro ně co nejméně bolestivé polohy, aby byli schopni podání infuze 
absolvovat. Cílem tedy je zvýšit pacientům „komfort“ tohoto zákroku a minimalizovat bolest, 
kterou pacienti v daný okamžik trpí. Akce byla ukončena 09/2021. 
 
 
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS 
 
0044043 - Výstavba služebních bytů 
Akce dokončena. Stavba dokončena včetně kolaudace a finančního vypořádání 
s dodavatelem. 
 
 
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP 
 
0043971 - Rekonstrukce budovy Nádražní 
Plánovaná investice „Rekonstrukce budovy Nádražní“ řešila jednak opravy nezbytné pro 
udržení této budovy v provozuschopném stavu a dále o vybudování pracoviště pro čištění 
ambulantních prostorů sanitních vozů RZP včetně potřebného zázemí pro zaměstnance. 
Původní předpokládané náklady byly počítány včetně projektové a inženýrské činnosti 9,1 
mil. Kč včetně DPH. Během roku 2017 došlo k projednávání možného umístění ZZS HMP do 
nové administrativní budovy, a to včetně provozu dopravního oddělení. Z tohoto důvodu byla 
realizace této investice pozdržena a počítali jsme s tím, že dojde k úpravě celkového 
investičního záměru. ZZS HMP čekala na finální rozhodnutí o skutečné realizaci dostavby 
objektu Palmovka tak, aby bylo možno projektované investice přehodnotit dle aktuální reálné 
potřeby. Přišlo však rozhodnutí o tom, že umístění administrativní budovy v této budově 
nebude. Tím se celá realizace rekonstrukce budovy Nádražní posunula opět na začátek. 
Znovu bylo provedeno vyhodnocení potřeb a využití objektu. Byla zpracována nová studie, 
která rekonstrukci objektu rozděluje do několika etap a předpokládané náklady na 1. etapu 
byly 11 mil. Kč. Po rozpracování dokumentace a zjištění stavu věcí (Stavebně-technický 
průzkum), dodavatel projektové dokumentace zpřesnil odhad na celkových 39 mil Kč. 
Zateplení objektu 17 mil Kč; oprava dvoru 2,5 mil Kč. V celkové částce je zahrnut i záměr 
zastřešení stání sanitek. Odhadovaná cena je 18 mil Kč. Náklady s administrací a technickými 
dozory jsou odhadnuty na 1 mil. Kč. 
V roce 2019 se zrealizovala nezbytná rekonstrukce kotelny v celkové částce 1 088 tis. Kč, 
která byla uvedena do provozu. V roce 2020 byla pořízena dokumentace v hodnotě 469,6 tis. 
Kč, která byla v roce 2021 dokončena a požádáno o souhlas s umístěním stavby. Samotná 
realizace akce je plánovaná na rok 2022.  
 
 
 



0045226 - Pořízení vozidla na transport pacientů s VNN 
Jedná se o pořízení speciálního sanitního vozidla za účelem zajištění převozů osob s vysoce 
nakažlivým onemocněním. Sanitní vozidlo bude využíváno v rámci mimořádných událostí a 
krizových situací. Ve standardním režimu bude vozidlo využíváno v rámci standardního 
výkonu činností Zdravotnické záchranné služby. Investiční akce byla dokončena 03/2021. 
 
0045595 - Rekonstrukce ZOS 
Realizace revitalizace Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby 
hl. m. Prahy, a to včetně zajištění přechodného umístění ZOS, stavebních úprav, obnovení 
souvisejícího vybavení, technologií a služeb sloužící k efektivnějšímu fungování 
revitalizovaného ZOS. 
V září 2021 byla zpracována první etapa Studie proveditelnosti, druhá etapa studie je nyní 
v běhu a bude dokončena do 4/2022. Předpokládaná doba realizace akce je v letech 2022 a 
2023. Pro rok 2021 byl rozpočtově schválen investiční příspěvek ve výši 10 000 tis. Kč. 
Vzhledem k posunu realizace akce bude organizace žádat o převod zbývajícího investičního 
příspěvku ve výši 9 730 tis. Kč do roku 2022. Původně uvažovaná částka z roku 2022 ve výši 
15 000 tis. Kč, bude přesunuta do roku 2023. Studie proveditelnosti, která by měla být 
zpracována v dubnu 2022, upřesní výši odhadnuté ceny. 
 
0046311 - Pásový dopravník 
Je určen pro nasazení v nepřístupném terénu, kde nejde použít běžnou techniku ZZS HMP. 
Tento prostředek slouží pro přepravu materiálu a případný transport zraněných osob k 
sanitnímu vozidlu na ložné ploše dopravníku. V původním záměru byl plánován prostředek, 
který by byl ovládán dálkově. Tento prostředek měl být hrazen z investičních prostředků MZ 
ČR určených pro krizovou připravenost. Avšak po analýze z ostrých zásahů se dospělo 
k závěru, že dálkové ovládání není efektivní variantou. MZ ČR nepřistoupilo na požadovanou 
změnu investičního návrhu. Investiční akce byla dokončena 12/2021. 
 
0046315 - Invest. dotace-Náhradní zdroje elektrické energie 
Cílem záměru byl nákup čtyř kusů stacionárních náhradních dieselových zdrojů elektrické 
energie a dvou kusů mobilních zdrojů za účelem zajištění systémového řešení energetické 
odolnosti vybraných pracovišť ZZS HMP. Na nákup náhradních zdrojů elektrické energie 
byla poskytnuta investiční dotace z prostředků MZ ČR určených na krizovou připravenost 
v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb., o záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb. a 
zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů ve výši 3 557,3 tis. Kč. Investiční akce byla dokončena 12/2021.    
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková
MHMP - INV 0041176 Rekon. Šlechtovy restaurace 290 000,00 193 595,41 54 146,00 54 146,00 25 536,86 47,16 0,00 42 258,59
MHMP - INV 0044667 IP pro kapitolu 06 3 000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00
MHMP - KUC 0044434 Pražská turistická karta 30 000,00 10 309,20 0,00 9 000,00 583,70 6,49 0,00 10 690,80
MHMP - KUC 0045348 Rezerva kap. 0662 v 2021 15 000,00 0,00 10 000,00 0,50 0,00 0,00 0,00 14 999,50
MHMP - KUC 0045823 Investiční granty v oblasti kultury 2021 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 830,00 83,00 0,00 0,00
MHMP - KUC 2802048 VISITIS - Inovativní řešení managemen  2 613,60 0,00 0,00 2 613,60 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - KUC 2822285 EVALUART  -  inovativní nástroj pro ko  2 526,40 0,00 0,00 2 526,40 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - KUC 2822286 MAP K2O - inovativní datový nástroj p  2 424,80 0,00 0,00 2 424,80 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OPP 0045814 Foto historického centra Prahy 678,00 338,80 0,00 339,00 338,80 99,94 0,00 0,20
MHMP - OPP 0045928 Graf.koncepce a manuál k předzahrad   120,00 0,00 0,00 120,00 114,95 95,79 0,00 0,00
DIVADLO NA VINOHRADECH0043429 Modernizace zařízení scénické divade 300 000,00 7 876,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 0,00 1 421,75 0,00 282 702,25
DIVADLO NA VINOHRADECH0044044 Celková rekonstrukce budovy DnV 700 000,00 8 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 9 191,04 0,00 0,00 672 000,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 0045034 Vybavení výpočetní technikou 400,35 365,50 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 34,85 0,00 0,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 0045349 Automatizovaný externí defibrilátor 55,00 0,00 55,00 55,00 55,00 100,00 54,76 0,00 0,00 0,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 0045350 Koberec na schodiště 69,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 50,00 18,45 0,00 0,55
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 0045352 Licence Office 365 60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 100,00 60,00 0,00 0,00 0,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 0045353 Datové pole 80,00 0,00 80,00 80,00 80,00 100,00 78,53 0,00 0,00 0,00
DIVADLO V DLOUHÉ 0045357 Akustické pokrytí hluchých míst v hled 1 800,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 1 500,00 9,60 0,00 290,40
DIVADLO V DLOUHÉ 0045679 Pořízení nového inspicientského zaříz 2 001,40 1 194,65 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 806,71 0,00 0,04
DIVADLO V DLOUHÉ 0045731 Pořízení dodávkového automobilu 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 462,12 0,00 537,88
DIVADLO V DLOUHÉ 0046302 Pořízení projektorů 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0041590 Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce 850 000,00 21 589,84 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 0,00 299,28 0,00 821 110,89
GALERIE HL.M.PRAHY 0042153 Rek. Hospodářských budov-Troj.záme 95 500,00 15 073,14 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 23,63 0,00 80 403,22
GALERIE HL.M.PRAHY 0042879 Obnova terasových zdí - Trojský záme 15 000,00 9 425,47 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 2 658,47 0,00 0,00 2 574,53
GALERIE HL.M.PRAHY 0044048 Rek.a restaurování pomníků a veřejný  40 000,00 13 798,81 2 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 2 987,82 0,00 0,00 22 201,19
GALERIE HL.M.PRAHY 0045171 Rekonstrukce areálu Bouchalka 80 000,00 1 767,20 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 3 364,88 3 132,80 0,00 60 100,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0045358 Akviziční činnost v 2021 - nákup výtva  5 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 2 023,80 0,00 -23,80
GALERIE HL.M.PRAHY 0046289 Pořízení díla J. Petrboka 500,00 0,00 0,00 350,00 350,00 100,00 350,00 150,00 0,00 0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 0046303 Pořízení kláves 91,00 0,00 0,00 91,00 91,00 100,00 86,14 0,00 0,00 0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 0046304 Pořízení videomatice 67,00 0,00 0,00 67,00 67,00 100,00 48,39 0,00 0,00 0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 0046305 Speciální kabeláž 190,00 0,00 0,00 190,00 190,00 100,00 163,43 0,00 0,00 0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 0046306 Dovybavení řídících prvků jev. technol 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 100,00 396,88 0,00 0,00 0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 0046307 Pořízení mikrofonů k portům 440,00 0,00 0,00 440,00 440,00 100,00 440,00 0,00 0,00 0,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI  0044053 Rozšíř.výstav.prostor PL a instalace st  7 500,00 5 030,60 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 907,82 0,00 561,57
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRI  0045924 Restaurování dalekohledu König - ŠH 6 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 0,00 0,00 5 000,00
MINOR 0045366 Vícepásmový systém ozvučení velkéh   3 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 183,23 0,00 816,77
MINOR 0046309 Pořízení akumulátorů záložního zdroje 210,00 0,00 0,00 210,00 210,00 100,00 209,51 0,00 0,00 0,00
MINOR 0046310 Pořízení audiovizuálního informačního 182,00 0,00 0,00 182,00 182,00 100,00 181,43 0,00 0,00 0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY 0007778 Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové 662 000,00 67 056,97 30 000,00 55 000,00 55 000,00 100,00 44 909,99 24 262,58 0,00 515 680,45

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021

MUZEUM HL.M. PRAHY 0043432 Rek. Domu U Zlatého prstenu 28 314,00 4 264,70 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 119,42 0,00 23 929,88
MUZEUM HL.M. PRAHY 0046268 Výkup hlavy sv. Petra a busty sv. Pavla 100,00 0,00 0,00 70,00 70,00 100,00 70,00 0,00 0,00 30,00
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS 0045368 Modernizace zvukové techniky v divad  4 100,00 0,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 0,00 0,00 1 100,00
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS 0045739 Pořízení dodávkového automobilu 1 500,00 749,72 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 749,72 0,00 0,56
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽS 0046308 Pořízení nástrojových mikrofonů 203,00 0,00 0,00 203,00 203,00 100,00 202,37 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0004246 Rek. a modernizace ústředí MK 98 754,27 94 445,74 0,00 510,00 510,00 100,00 510,00 842,45 0,00 2 956,08
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0041429 Výstavba knihovny 165 000,00 3 243,19 12 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00 2 619,87 4 921,81 0,00 139 835,01
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0042799 Inovace prostor -komunit.,vzděl.a poby 5 630,00 2 582,65 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 117,76 0,00 2 929,59
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0044375 Implementace RFID technologie do MK 52 544,60 32 384,87 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 436,27 0,00 18 723,46
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0045740 Za dveřmi - samoobslužná pobočka Če  1 250,00 14,52 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 235,41 0,00 0,07
NKP VYŠEHRAD 0045369 RVP v NKPV - inform. a orientační syst   875,00 0,00 500,00 500,00 500,00 100,00 95,00 0,00 0,00 375,00
NKP VYŠEHRAD 0045370 RVP v NKPV - výměna zábradlí - 2.etap 10 000,00 0,00 1 622,10 1 622,10 1 622,10 100,00 105,16 0,00 0,00 8 377,90
NKP VYŠEHRAD 0045742 Modely středověké podoby brány Špič   290,00 165,20 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 70,80 0,00 54,00
NKP VYŠEHRAD 0045923 Modely historic. podoby vyšehr. koste   450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 100,00 447,70 0,00 0,00 0,00
STUDIO YPSILON 0045371 Pořízení techniky pro zprac. a odbavov  450,00 0,00 400,00 400,00 400,00 100,00 400,00 47,32 0,00 2,68
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková celkem 3 490 369,42 493 772,19 171 913,10 219 600,40 174 334,42 79,39 80 181,37 44 277,58 0,00 2 732 719,26

Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.
MHMP - HOM 0040774 Areál Výstaviště 1 964 405,00 695 080,86 350 000,00 350 000,00 174 881,54 49,97 0,00 919 324,14
MHMP - INV 0045029 Rek. a dost. Průmyslového paláce 3 400 000,00 2 271,63 573 406,00 559 406,00 1 551,89 0,28 0,00 2 838 322,37
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. celkem 5 364 405,00 697 352,49 923 406,00 909 406,00 176 433,43 19,40 0,00 0,00 0,00 3 757 646,51

Celkem 8 854 774,42 1 191 124,68 1 095 319,10 1 129 006,40 350 767,85 31,07 80 181,37 44 277,58 0,00 6 490 365,77



KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH 
 
 
MHMP - HOM 
 
0040774 - Areál Výstaviště 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na rekonstrukci Křižíkových pavilonů B, C a E, na 
rekonstrukci objektu divadla Spirála, na opravu restauračního pavilonu a na rekonstrukci 
Křižíkova pavilonu „D“. 
 
 
MHMP - INV 
 
0041176 - Rekon. Šlechtovy restaurace 
Jedná se o kompletní rekonstrukci památkově chráněné Šlechtovy restaurace situované v 
parku Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7 a dostavbu dnes již nedochovaných částí 
pokud možno v jejich původním půdoryse i vzhledu. Přístavby, které se nacházejí mimo 
původní půdorysnou stopu jsou navrženy jako novodobé, ale s použitím původních materiálů. 
Dochované původní prvky byly obnoveny restaurátorsky. 1. část stavby (kulturní část) byla 
dokončena v roce 2020. 
V roce 2021 probíhaly práce na odstraňování reklamačních závad (1. část). Dále probíhala 
realizace zasklení zadního traktu (dokončení obálky stavby). Byl zajištěn technický dozor 
investora pro zasklení zadního traktu. Byla předána projektová dokumentace na změnu stavby 
před dokončením a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (2. část), která však musí 
být upravena dle požadavků odboru památkové péče.  
 
0044667 - IP pro kapitolu 06 
Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném 
rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2021. 
V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky. 
 
0045029 - Rek. a dost. Průmyslového paláce 
Předmětem akce je celková rekonstrukce Průmyslového paláce v areálu Výstaviště a dostavba 
jeho levého křídla. Návrh počítá s vytvořením tvarové repliky původního levého křídla 
zničeného požárem, včetně zopakování pohledových prvků zaniklé části. Nově bude levé 
křídlo podsklepeno. Stavebně bude objekt splňovat současné požadavky na celoroční provoz 
multifunkční haly pro pořádání veletrhů, výstav, prezentací, sjezdů, kulturních vystoupení, 
projekcí apod.  
V roce 2021 INV MHMP pokračoval ve výběrových řízení na zhotovitele stavby a na správce 
stavby. Vzhledem k prodloužení výběrového řízení na správce stavby z důvodu podnětu na 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, bylo provedeno výběrové řízení na dočasného správce 
stavby. Dále INV MHMP provedl výběrové řízení na zajištění autorského dozoru. Byly 
uzavřeny smlouvy se zhotovitelem stavby, s dočasným správcem stavby a s projektantem na 
výkon autorského dozoru. 
 
 
 
 
 
 



KUC MHMP  
 
 
0044434 - Pražská turistická karta 
Vzhledem ke koronavirové krizi nebyl dokončen projekt PVP – Prague Visitor Pass, dle 
plánovaného harmonogramu. Aktivity spojené se zahájením provozu se tak posunuly na rok 
2021. V jeho průběhu byla spuštěna pilotní fáze, během této zkušební doby se zformulovali 
nové požadavky a nutné úpravy, na základě podnětů a reklamací. Na toto reagovala 
objednávka na realizaci rozvojových služeb v systému pražské turistické karty Prague Visitor 
Pass z prosince 2021. Ostrá verze zatím nebyla spuštěna, běžný provoz PVP je plánován 
v roce 2022. 
 
0045348 - Rezerva kap. 0662 v 2021 
V rámci schváleného rozpočtu bylo alokováno na tuto akci 10 000 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 
celkem 9 504,87 tis. Kč. Z rezervy byly financovány IA, u nichž vznikla potřeba finančních 
prostředků (dále jen „FP“) v průběhu roku a byly dofinancovány důležité akce (event. jiné 
účely), kterým se nedostávaly prostředky při jejich realizaci, náklady při odstraňování havárií 
vzniklých v roce 2021, a to v celkové výši 9 243,00 tis. Kč. Z rezervy byl dále financován 
10% podíl HMP na realizaci projektu VISITIS ve výši 261,4 tis. Kč. Dále bylo počítáno 
s použitím rezervy na financování 10% podílu HMP na dalších evropských projektech 
realizovaných odborem KUC Evaluart a MAP K20 v celkové výši 495,13 tis. Kč. V roce 
2021 nebyly u projektů vyplaceny 1. splátky řídícím orgánem FON MHMP, proto nebyl podíl 
HMP využit.  
 
0045823 - Investiční granty v oblasti kultury 2021 
V roce 2021 byly schváleny jednoleté investiční granty do 200 tis. Kč v celkové hodnotě 700 
tis. Kč. Konkrétně 200 tis. Kč na projekt „Produkční dům VZLET 2021 - investice do 
zvukového vybavení“ pro společnost Ústředna, s.r.o. Dále 170 tis. Kč na projekt „Cirqueon - 
malé šapito pro venkovní akce“ pro org. CIRQUEON, o.p.s. Dále 150 tis. na projekt 
„Investice PONEC“ pro org. Tanec Praha z.ú. Dále 140 tis. Kč na projekt „Inovace 
technického vybavení Divadla v Řeznické“ pro Divadlo v Řeznické, o.p.s. a dále 40 tis. Kč na 
projekt „Archiv výtvarného umění - vybavení studovny“ pro Archiv výtvarného umění. 
Dále byly schváleny jednoleté investiční granty nad 200 tis. Kč v celkové hodnotě 300 tis. Kč 
na projekt „Expozice Paměti národa na Strahovském stadionu – investiční vybavení“ pro org. 
POST BELLUM,  o.p.s. 
 
2802048 - VISITIS - Inovativní řešení managementu udržitelného cestovního ruchu v 
hlavním městě Praha 
Nebylo ve 2021 čerpáno. 
 
2822285 - EVALUART  -  inovativní nástroj pro komplexní eval 
Nebylo ve 2021 čerpáno. 
 
2822286 - MAP K2O - inovativní datový nástroj pro efektivní 
Nebylo ve 2021 čerpáno. 
 
 
 
 
 



MHMP – OPP 
 
0045814 - Foto historického centra Prahy 
Tato akce byla zahájena v roce 2020 a pokračovala v roce 2021, přičemž pro rok 2021 byla 
schválena. Akce byla k 31. 12. 2021 zrealizována a proplacena. 
 
0045928 - Graf.koncepce a manuál k předzahradkám vč. licence 
Akce byla k 31. 12. 2021 zrealizována a proplacena. 
 
 
DIVADLO NA VINOHRADECH  
 
0043429 - Modernizace zařízení scénické divadel.techniky 
V rámci investiční akce byl dokončen prováděcí projekt. Akci je možné dále realizovat až po 
dokončení prováděcího projektu rekonstrukce budovy (IA č. 0044044). Investiční prostředky 
nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný 
účel v roce 2022. 
 
0044044 - Celková rekonstrukce budovy DnV 
V rámci investiční akce byla zahájena práce na kompletním zpracování projektové 
dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro vypsání veřejné zakázka na dodavatele 
projektu. Předpokládané dokončení je odhadnuto na druhou polovinu roku 2022. Investiční 
prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k 
ponechání na stejný účel v roce 2022. 
 
 
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 
 
0045034 - Vybavení výpočetní technikou 
Ponechané investiční prostředky byly využity na doprogramování webu, ten je nyní 
dokončen. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
0045349 - Automatizovaný externí defibrilátor 
V rámci investiční akce byl pořízen přístroj značky ZOLL AED Plus včetně vnitřní skřínky. 
Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
0045350 – Ionizátor 
V rámci investiční akce byla pořízena podlahová krytina od společnosti Barkotex Praha s.r.o. 
Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
0045352 - Licence Office 365 
V rámci investiční akce byla pořízena Licence Office 365 od společnosti WIA spol. s.r.o. 
Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
0045353 - Datové pole 
V rámci investiční akce byl z důvodu nutnosti rozšíření sítě pořízeno datové pole od 
společnosti WIA spol. s.r.o. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 



DIVADLO V DLOUHÉ  
 
0045357 - Akustické pokrytí hluchých míst v hledišti 
Jedná se o poslední ze série investic, které zajistí lepší akustiku v hledišti, konkrétně o vykrytí 
těžko ozvučitelných prostor pod balkonem, v zadní části hlediště, na balkoně a ve foyer 
(druhý hrací prostor). Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
0045679 - Pořízení nového inspicientského zařízení 
V rámci investiční akce bylo vyhlášeno výběrové řízení v listopadu 2020. Po podpisu 
smlouvy začaly přípravné práce v rozsahu rozvodů nové kabeláže po celém divadle. Instalace 
zařízení bylo realizováno začátkem roku 2021. Investice byla realizována a vyčerpána v 
plném rozsahu. 
 
0045731 - Pořízení dodávkového automobilu 
V rámci investiční akce byla na konci roku 2020 vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu. 
Druhá splátka dodavateli proběhla v roce 2021. Automobil byl po specifických úpravách 
nutných pro bezpečný převoz kulis předán v roce 2021. Organizaci se při pořízení automobilu 
podařila ušetřit více jak polovina celkových nákladů. Investiční akce byla realizována a 
vyčerpána. 
 
0046302 - Pořízení projektorů 
Kapitálové výdaje byly schváleny až v prosinci roku 2021. Doba na úspěšné uskutečnění 
výběrového řízení byla omezená a z důvodu možnosti odvolání uchazečů, nebyl vybrán žádný 
dodavatel. Vzhledem ke kritickému stavu stávajících projektorů, je navrhováno ponechání 
investičních prostředků ke stejnému účelu do roku 2022, aby bylo možné opakovat výběrové 
řízení. 
 
 
GALERIE HL.M.PRAHY  
 
0041590 - Revit. Colloredo-Mansfeld. Paláce 
Investiční prostředky nebyly plně vyčerpány převážně z důvodu posunu termínů prací 
způsobených epidemickou situací a také z důvodu technické a výtvarné náročnosti přípravy 
restaurování fresky stropu tanečního sálu jižního křídla. V roce 2021 byla dopracována 
projektová příprava rekonstrukce krovů a střešního pláště. Na tyto stavební práce jsou vydána 
veškerá potřebná souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy. Na restaurátorské 
práce (restaurování fresky stropu tanečního sálu) byla vyhlášena soutěž o návrh, nyní probíhá 
doplňování požadavků a zpřesňování restaurátorského návrhu.  
 
0042153 - Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek 
V rámci investiční akce byly dokončeny práce na obnově izolací spodní stavby konírny 
k omezení pronikání vlhkosti do zdiva. Další práce budou pokračovat v roce 2022. Investiční 
prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k 
ponechání na stejný účel v roce 2022. 
 
0042879 - Obnova terasových zdí - Trojský zámek 
V roce 2021 byly zahájeny práce na poslední etapě – východní terasní zdi. Byly provedeny 
zemní práce a izolace proti vlhkosti. Z důvodu klimatických podmínek a epidemie koronaviru 



však došlo k posunutí termínu dokončení a práce tak budou v roce 2022 pokračovat. 
Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány 
k ponechání na stejný účel v roce 2022. 
 
0044048 - Rek.a restaurování pomníků a veřejných plastik 
V roce 2021 pokračovaly práce na rekonstrukcích veřejných plastik a sousoší z minulých let. 
Přes přetrvávající nepříznivou epidemickou situaci se nám podařilo připravit a zahájit nové 
restaurátorské projekty na sousoší mužů s býky před Pražskou tržnicí v Praze Holešovicích, 
pomníku Karla Bendla v Praze Bubenči a památníku československých letců v Praze 
Dejvicích. Ve spolupráci s Muzeem Policie ČR byly započaty restaurátorské práce na 
pomníku Karla IV. Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané 
prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022. 
 
0045171 - Rekonstrukce areálu Bouchalka 
V roce 2021 byly finanční prostředky použity na dopracování dokumentace pro provedení 
stavby. Aktivně probíhala inženýrská činnost k obstarání nutných povolení dotčených 
subjektů státní správy. Zahájení stavebních prací je plánováno na polovinu roku 2022. 
 
0045358 - Akviziční činnost v 2021 - nákup výtvarných děl 
V rámci investiční akce byl na základě doporučení nákupní komise doplněn a rozšířen 
sbírkový fond o kvalitativně významná díla 19., 20. a 21. století. Investiční akce byla 
realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
0046289 - Pořízení díla J. Petrboka 
Pořízení uměleckého díla Na počátku byla mrkev z let 2019 – 2020 o rozměrech 255 x210 
cm. Na pořízení tohoto díla byla Galerii HMP schválena investiční dotace Ministerstva 
kultury ČR. Investiční akce byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
 
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ  
 
0046303 - Pořízení kláves 
V rámci investiční akce byly pořízeny profesionální klávesy za dosluhující 3 klávesy 
orchestru. Konkrétně digitální stage piano Kurzweil Forte 88 s pedálem CC-1 Volume a 
polotvrdé pouzdro Kurzweil KB 88 pro nástroj. Investice byla realizována a vyčerpána v 
plném rozsahu. 
 
0046304 - Pořízení videomatice 
V rámci investiční akce byla pořízena videomatice 20x20 (6G SDI a Ultra HD) pro okamžité 
přepínání serverů scénických projekcí během představení. Investice byla realizována a 
vyčerpána v plném rozsahu. 
 
0046305 - Speciální kabeláž 
V rámci investiční akce byla pořízena kabeláž pro přenos zvuku mezi hlavním pultem a 
stageboxy. Konkrétně byly pořízeny kabely MADI lead BNC a FiberLink opticalCON DUO. 
Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
 



 
0046306 - Dovybavení řídících prvků jev. Technologií 
V rámci investiční akce byl pořízen server a řídící PLC karty pro zajištění redundace prvků 
řízení dolní a horní sféry jevištních technologií. Investice byla realizována a vyčerpána v 
plném rozsahu. 
 
0046307 - Pořízení mikrofonů k portům 
V rámci investiční akce byl pořízen soubor mikrofonů pro představení. Konkrétně byly 
pořízeny mikrofony Sennheiser mini pro mikroporty, mikrofony DPA nástrojové pro bicí a 
klavír, včetně redukcí na LEMO 3P konektory. Investice byla realizována a vyčerpána v 
plném rozsahu. 
 
 
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.PRAHY  
 
0044053 - Rozšíř.výstav.prostor PL a instalace stálé výstavy 
V rámci této investiční akce bylo schváleno čerpání z fondu investic PO. V roce 2021 byla 
financovaná pouze z FI. V roce 2021 se dokončily stavební práce. Zároveň byl dokončen i 
vstupní portál do těchto výstavních ploch a připraven vstup do plánované atrakce „Návštěva 
měsíce“, který se stavebně připravuje. Rozsah prováděných prací byl zajištěn dodavatelsky a 
obsahoval kompletní rekonstrukci rozvodů elektřiny, vznik nových podhledů jak ve 
výstavních prostorách, tak i ve vstupním portále, instalace nového osvětlení, opravu svislých 
konstrukcí, stavbu zvukové zástěny vzduchotechniky, nové podlahy. Byla provedena příprava 
pro instalaci světelného tunelu a příprava pro pokládku nové podlahové krytiny tohoto 
světelného tunelu. 
 
0045924 - Restaurování dalekohledu König - ŠH 
V rámci investiční akce proběhala příprava na demontáž dalekohledu, pořízení dokumentace a 
tvorba technologického postupu pro demontáž a transport na jaře roku 2023. Investice byla 
realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
 
MINOR 
 
0045366 - Vícepásmový systém ozvučení velkého sálu divadla 
V rámci investiční akce byly pořízeny nové basové (4 ks) a středovýškové (6 ks), reproboxy a 
zvukové monitory (4 ks) pro jeviště a režii zvuku plus příslušenství (odpovídající kabeláž, 
držáky, závěsy, ochranné obaly atd.) Součástí dodávky byla demontáž a deinstalace starého 
vybavení. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
0046309 - Pořízení akumulátorů záložního zdroje 
V rámci investiční akce byly pořízeny nové akumulátory záložního zdroje, které jsou 
nezbytnou součástí odvětrávání únikových cest při požáru. Potřeba tohoto nákupu byla 
podmíněna havarijním stavem předchozích, které v důsledku závažné poruchy aktivovala 
požární čidla. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.  
 
 
 



0046310 - Pořízení audiovizuálního informačního systému 
V rámci investiční akce byl pořízen audiovizuální systém, jehož základ tvoří dva velkoplošné 
dotykové LED panely. Panely jsou umístěné ve společenských prostorách divadla. Investice 
byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu.  
 
 
MUZEUM HL.M. PRAHY  
 
0007778 - Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové 
V rámci investiční akce započala začátkem roku 2021 1. fáze stavebních prací, v rámci, které 
bylo a bude provedena: stavebně-dispoziční úprava přízemí, úprava 1. patra, zbudování 
výtahu pro návštěvníky/ice, rekonstrukce kotelny a její přemístění, úprava VZT ve výstavních 
sálech, vybudování návštěvnických WC, provedena strukturovaná kabeláž. Ve 3 kvartále roku 
2021 proběhla VZ na dodávku interiéru a ICT a provozní vybavení. Ukončení stavebních 
prací je odhadováno na začátek roku 2023. Investiční prostředky nebyly kompletně 
vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022. 
 
0043432 - Rek. Domu U Zlatého prstenu 
Z důvodu omezení při pokračující epidemie koronaviru akce nepokračovala podle 
předpokládaného harmonogramu. Většina aktivit jsou tak posunuta do roku 2022. V průběhu 
roku 2021 probíhaly konzultace a projednávání studie/koncepce s orgány památkové péče a 
její doplnění dle požadavků. Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané 
prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022. 
 
0046268 - Výkup hlavy sv. Petra a busty sv. Pavla 
V rámci investiční akce (dotace ministerstva kultury ČR z programu ISO C II.) organizace 
realizovala nákup sbírkových předmětů – dvou soch v nadživotní velikosti. Investice byla 
realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
 
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ 
 
0045368 - Modernizace zvukové techniky v divadle Rokoko 
V rámci investiční akce byla vyhlášena veřejná zakázka, na základě, které byl pořízen nový 
digitální pult se stageboxy a ipad k ovládání pultu mimo kabinu, nové ozvučení (reproboxy) 
včetně příslušenství a dalších doplňků. Investiční akce byla realizována a vyčerpána v plném 
rozsahu. 
 
0045739 - Pořízení dodávkového automobilu 
V rámci investiční akce byl pořízen automobil s 9 místy pro pasažéry, včetně většího 
nákladového prostoru oproti předchozímu dodávkovému automobilu. Veřejná zakázka na 
automobil proběhla na koci roku 2020. V roce 2021 byl automobil uhrazen 2. splátkou a 
předáno k užívání. Investice byla realizována a vyčerpána. 
 
0046308 - Pořízení nástrojových mikrofonů 
V rámci investiční akce byly pořízené nástrojové mikrofony pro klavír, bicí, kontrabas, 
akordeon, klarinet/saxofon a housle. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 



MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
 
0004246 - Rek. a modernizace ústředí MK 
V rámci investiční akce byl pořízen nástěnný stmívač a inteligentní světla do Velkého sálu, 
dále probíhaly další vývojové práce na vyhledávacím systému Elastic a implementace. 
Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány 
k ponechání na stejný účel v roce 2022. modulu GINIS. Byly zakoupeny telefonní IP ústředna 
Sandoma a inventář do sálu Žatecká.  
 
0041429 - Výstavba knihovny 
Z důvodu zpožděného vydání stavebního povolení od Stavebního úřadu MČ Praha 6, došlo 
k posunutí termínů realizace samotné výstavby. V polovině roku 2021 došlo dle plánu 
k přeložce teplovodu. V září 2021 byla vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka v režimu užšího 
řízení na generálního dodavatele stavby. Zhotovitele se nepodaří vybrat dříve jak v polovině 
roku 2022. Dále vznikla projektová dokumentace k vybavení interiéru. Investiční prostředky 
nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný 
účel v roce 2022. 
 
0042799 - Inovace prostor -komunit.,vzděl.a pobyt.služby-ÚB 
V rámci investiční akce byla realizovaná drobná úprava v části prostoru naučné literatury 
Ústřední knihovny na Mariánském náměstí. Prostor byl vybaven skříní na ukládání 
stohovatelných židlí, projektoru apod. Tím došlo k částečnému oddělení této části. Dále byl 
prostor vybaven i drobným mobiliářem jako stolky, židle a křesílka. Investiční prostředky 
nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný 
účel v roce 2022. 
 
0044375 - Implementace RFID technologie do MKP 
V roce 2021 pokračovalo prohlubování využívání technologie RFID. Samoobslužné vrácení 
bylo zavedeno na všech pobočkách pomocí selfchecky. Praxe fungování selfchecků ukázala 
na potřebu rozšíření jejich počtu, v rámci investiční akce proběhl další nákup selfchecků. 
Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
0045740 - Za dveřmi - samoobslužná pobočka Černý Most 
V polovině roku došlo k získání souhlasných stanovisek dotčených orgánů. Byla vyhlášena 
veřejná zakázka na zhotovitele úpravy prostor a výběru dodavatele. V prosinci byla zahájena 
adaptace prostor, práce budou pokračovat v roce 2022. Zprovoznění pobočky je odhadováno 
na první polovinu roku 2022. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
 
NKP VYŠEHRAD 
 
0045369 - RVP v NKPV - inform. a orientační systém - 1.etapa 
V důsledku epidemické situace bylo nutné změnit zhotovitele architektonického návrhu 
nového informačního a orientačního systému v areálu NKPV, který byl vyhotoven ve 
spolupráci s ateliérem Tečka. Návrh bude podkladem pro schválení realizace ze strany 
dotčených subjektů. Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané 
prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022. 



0045370 - RVP v NKPV - výměna zábradlí - 2.etapa 
Z důvodu pokračující epidemické situaci došlo ke zpoždění v jednání s jednotlivými 
dotčenými subjekty. V současné chvíli je vyhotovena projektová dokumentace a vydáno 
povolení k realizaci ze strany Stavebního úřadu MČ Prahy 2 na základě souhlasného 
stanoviska OPP MHMP. Investiční prostředky nebyly kompletně vyčerpány, nedočerpané 
prostředky jsou navrhovány k ponechání na stejný účel v roce 2022. 
 
0045742 - Modely středověké podoby brány Špička a Vyšehradu 
Modely středověké podoby brány Špička a Vyšehradu byly zhotoveny a dodány v lednu roku 
2021. Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
0045923 - Modely historic. podoby vyšehr. kostelů a zbrojnic 
Historické modely vyšehradských kostelů byly zhotoveny a dodány koncem roku 2021. 
Investice byla realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
 
STUDIO YPSILON 
 
0045371 - Pořízení techniky pro zprac. a odbavování videa 
V rámci investiční akce byl pořízen mediaserver a přídavné zařízení pro digitální obraz v 
reálném čase. Vzhledem ke stávajícím nárokům tvůrčích týmů ohledně zpracování a 
odbavování videa a videosignálů připravovaných i stávajících inscenací a on-line aktivit, bylo 
nutné nahradit stávající zastaralou, nedostačující a poruchovou techniku. Investice byla 
realizována a vyčerpána v plném rozsahu. 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 07 - Bezpečnost
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib
MHMP - OIC 0040459 Rozšíření a integrace Městského kame  500 000,00 281 360,93 12 092,70 15 158,30 9 214,45 60,79 0,00 203 480,77
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib celkem 500 000,00 281 360,93 12 092,70 15 158,30 9 214,45 60,79 0,00 0,00 0,00 203 480,77

Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček
MHMP - BEZ 0010984 EU-Digitální povodňový plán hl. m. Pra 19 007,04 9 920,55 0,00 615,60 588,06 95,53 0,00 8 470,90
MHMP - BEZ 0043440 Systém OŘ při povodních 17 500,00 907,38 13 304,70 15 960,20 0,00 0,00 0,00 632,42
MHMP - BEZ 0043442 Rezerva pro MČ a jednotky SDH 103 450,00 0,00 33 044,00 0,00 0,00 *** 0,00 103 450,00
MHMP - BEZ 0044065 Mapovaní studen využitel. pro NZV 4 322,00 706,94 0,00 3 614,90 0,00 0,00 0,00 0,16
MHMP - BEZ 0044682 Rozšířená podpora technol. OS krizov   18 702,00 0,00 4 675,50 4 675,50 0,00 0,00 0,00 14 026,50
MHMP - BEZ 0044683 Výstavba městského informačního sys 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - BEZ 0045182 Realizace náhr.zdr. el.energie na čerp. 52 467,88 0,00 0,00 467,90 0,00 0,00 0,00 51 999,98
MHMP - BEZ 0045183 Rekonstrukce služeben MP HMP a KŘ  146 225,00 0,00 39 465,00 0,00 0,00 *** 0,00 146 225,00
MHMP - BEZ 0045842 Ultra-nízkoteplotní mraznička 448,00 0,00 0,00 448,00 447,08 99,79 0,00 0,00
MHMP - BEZ 0046003 Slavnostní prapor Celního úřadu pro h   165,00 0,00 0,00 165,00 164,68 99,81 0,00 0,00
MHMP - BEZ 0046256 Dotace pro HZS - pořízení hasičské tec 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - BEZ 0046269 Průchozí detektor kovů - 2 kusy 540,00 0,00 0,00 540,00 531,32 98,39 0,00 0,00
MHMP - BEZ 0046301 Dar pro KŘP HMP - Hlídkový člun s pří 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - BEZ 0046314 Prosklená chladící skříň 75,00 0,00 0,00 75,00 61,70 82,27 0,00 0,00
MHMP - HOM 0044060 Budovy Hasičského sboru 500 000,00 102 750,83 70 000,00 55 000,00 14 323,31 26,04 0,00 342 249,17
MHMP - INV 0041438 Výstavba has.zbrojnice Zbraslav 31 500,00 1 349,30 1 000,00 1 000,00 81,07 8,11 0,00 29 150,70
MHMP - INV 0042884 Investorská příprava pro kapitolu 07 10 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
MHMP - INV 0042973 Výstavba has.zbrojnice Praha 13 15 000,00 1 716,73 1 000,00 1 000,00 571,36 57,14 0,00 12 283,27
MHMP - INV 0042974 Výstavba has.zbrojnice Nebušice 30 000,00 610,03 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 28 389,97
MHMP - INV 0042975 Výstavba has.zbrojnice Satalice 45 000,00 26 011,03 12 085,00 15 051,40 14 728,41 97,85 0,00 3 937,58
MHMP - INV 0042976 Výstavba has.zbrojnice Suchdol 31 500,00 2 029,45 0,00 1 500,00 1 190,88 79,39 0,00 27 970,55
MHMP - INV 0042977 Výstavba has.zbrojnice Zličín 36 500,00 618,44 2 500,00 2 500,00 677,36 27,09 0,00 33 381,57
MHMP - INV 0044061 Protipožární nádrž Dubeč 12 000,00 10 885,04 45,00 165,00 139,25 84,39 0,00 949,96
MHMP - INV 0044062 Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha  85 000,00 1 627,45 5 000,00 2 000,00 1 751,85 87,59 0,00 81 372,55
MHMP - INV 0044436 Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS - 120 000,00 550,55 2 000,00 1 880,00 0,00 0,00 0,00 117 569,45
MHMP - INV 0044528 Modernizace základny Letecké záchra  34 700,00 175,45 7 000,00 6 500,00 1 560,59 24,01 0,00 28 024,55
MHMP - INV 0045873 Účel. inv. dotace pro Letiště Praha a.s   3 900,00 0,00 0,00 3 900,00 3 900,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - OIC 0004730 Výstavba elektronických sirén 141 110,20 93 130,92 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 46 179,28
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE 0041441 Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpoč  540 368,90 364 194,22 14 000,00 63 721,10 42 616,83 66,88 0,00 112 453,58
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE 0041718 Technické zhodnocení majetku 91 613,60 57 310,37 15 000,00 14 500,00 11 265,57 77,69 0,00 19 803,23
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA0043118 Sklad humanitárního mater. a střelnice 85 000,00 23 780,62 20 491,20 20 491,20 20 491,20 100,00 6 209,34 44 119,38 0,00 -3 391,20
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA0043444 Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha 60 000,00 11 403,64 2 391,10 2 391,10 2 391,10 100,00 0,00 20 108,34 0,00 26 096,92
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem 2 270 094,63 709 678,93 247 001,50 256 961,90 147 481,64 57,39 6 209,34 64 227,72 0,00 1 239 226,10

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 07 - Bezpečnost
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021

Celkem akce MČ 0,00 88 139,90 88 139,90 100,00

Celkem 2 770 094,63 991 039,86 259 094,20 360 260,10 244 835,99 67,96 6 209,34 64 227,72 0,00 1 442 706,87



KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST 
 
 
MHMP – BEZ 
 
0010984 - EU-Digitální povodňový plán hl. m. Prahy 
Finanční prostředky jsou určeny na zpracování digitálního povodňového plánu hlavního 
města Prahy a digitálních povodňových plánů jejích městských částí.  
 
0043440 - Systém OŘ při povodních 
Finanční prostředky jsou určeny na systém (dále jen OŘPP), který za využití předpovědních  
a výstražných systémů umožní předpovídat vývoj průtoků na vybraných tocích majících vliv 
na povodňovou situaci v hlavním městě Praze. Tvoří efektivní nadstavbu projektu „Digitální 
povodňový plán hlavního města Prahy a jejích městských částí“. OŘPP bude poskytovat 
předpovědní mapové výstupy zobrazující rozsah záplavy, případně hloubky a rychlosti  
v určitém časovém kroku na základě srážko-odtokového modelu. OŘPP bude realizován  
na základě výzvy v rámci Operačního programu životního prostředí programu Evropských 
strukturálních a investičních fondů. OŘPP jako nadstavba Digitálního povodňového plánu  
hlavního města Prahy umožní zrychlení a zpřesnění rozhodovacích procesů v rámci řešení 
povodňových situací na území hlavního města Prahy. 
 
0043442 - Rezerva pro MČ a jednotky SDH 
Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic, na pořízení 
hasičské automobilové techniky a další vybavení nezbytné pro činnost jednotek sboru 
dobrovolných hasičů jednotlivých MČ v souladu s „Koncepcí výstavby a rekonstrukce 
hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH“. 
 
0044065 - Mapovaní studen využitelnosti pro NZV     
Finanční prostředky jsou určeny na terénní průzkum studen na území hlavního města Prahy; 
provedení čerpacích zkoušek ke zjištění skutečné vydatnosti studen ve vlastnictví hlavního 
města Prahy a městských část, odběry a analýzy vzorků z jímacích objektů před provedením 
čerpací zkoušky a po ní. Tato investice je v souladu s opatřeními proti dlouhodobému suchu. 
Investiční akce bude realizována třetí osobou, na kterou budou prostředky převedeny  
po schválení RHMP. 
 
0044682 - Rozšířená podpora technologií operačního střediska krizového štábu HMP 
Finanční prostředky jsou určeny na služby rozšířené podpory technologií a aplikací pro nově 
zrekonstruované Operační středisko krizového štábu hlavního města Prahy. Jedná  
se o nenárokové služby, které budou čerpány pouze v případě, že objednatel dané služby 
objedná, a to formou čerpání kapacit jednotlivých profesí (programátor, konzultant, vedoucí 
projektu, architekt) na dílčí požadavky. Jedná se o služby, které slouží pro zásahy do systému, 
adaptace na změny legislativy, systémová a uživatelská optimalizace chodu systému, datové 
práce, analytické práce, projektové a programátorské práce, respektive další související 
služby. 
 
0044683 - Výstavba městského informačního systému 
Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu Městských informačních systémů (místních 
rozhlasů) především v okrajových částech hlavního města Prahy, které jsou potřebné  
ke splnění povinností vyplývající ze zákona č. 239/2000 Sb. O IZS, § 15. Jedná se o zajištění 
varování a informování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím. Cílem je výstavba 



Městských informačních systémů certifikovaných Ministerstvem vnitra České republiky - GŘ 
HZS v oblastech malých městských částí, které nejsou v současné době zabezpečeny 
varovným signálem a informacemi ze sirén ASVV. 
 
0045182 - Realizace náhradních zdrojů elektrické energie na čerpacích stanic odpadních 
vod 
Finanční prostředky jsou určeny na zajištění větší bezpečnosti distribuční sítě, zejména  
ve vazbě na řešení krizových stavů při dlouhodobém výpadku dodávky elektrické energie,  
je nutné realizovat náhradní zdroje elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích 
odpadních vod a pobočných čistírnách odpadních vod. Hlavní město Praha má již uzavřenou 
smlouvu se společností Pražská vodohospodářská společnost, a. s. (dále jen „PVS“) na 
Náhradní zdroje elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích pitné vody. Pro hlavní 
město Prahu je klíčové za mimořádných událostí a krizových situací, alespoň v omezeném 
rozsahu, zajistit nejenom dodávky pitné vody, ale i odvádění odpadních vod. 
 
0045183 - Rekonstrukce služeben Městské policie HMP a KŘP HMP      
Finanční prostředky jsou poskytovány dle požadavků městských částí, jak je uvedeno 
v Koncepci rekonstrukce a výstavby služeben Městské policie hlavního města Prahy a Policie 
České republiky. 
 
0045842 - Ultra-nízkoteplotní mraznička 
Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení ultra-nízkoteplotní mrazničky pro očkovací 
centrum v Kongresovém centru Praha. 
 
0046003 - Slavnostní prapor Celního úřadu pro hl. m. Prahu 
Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení slavnostního praporu pro Celní úřad  
hlavního města Prahy. 
 
0046256 - Dotace pro HZS - pořízení hasičské techniky 
Finanční prostředky jsou určeny na pořízení hasičské techniky. 
 
0046269 - Průchozí detektor kovů - 2 kusy 
Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení dvou kusů průchozích detektorů kovů.  
 
0046301 - Dar pro KŘP HMP - Hlídkový člun s příslušenstvím 
Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení hlídkového člunu s příslušenstvím. 
 
0046314 - Prosklená chladící skříň 
Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení prosklené chladící skříně pro Městskou 
polikliniku Praha. 
 
 
MHMP – HOM 
 
0044060 - Budovy Hasičského sboru 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na výměnu oken HS č. 1 Sokolská, na stavební práce  
a modernizaci ZTI a stoupaček hasičské stanice č. 1 Sokolská, na rekonstrukci střechy 
hasičské stanice č. 2 Petřiny, na administraci k VZ – obnova objektu hasičské stanice č. 5,  
na rekonstrukci střechy a fasády hasičské stanice č. 4 Chodov, na výkon TDI hasičské stanice 
č. 1, na prodloužení stavebního povolení hasičské stanice č. 5, na výměnu vrat , opravu brány 



a generální opravu nákladního chodníkového výtahu hasičské stanice č. 6 Krč, na sondy  
do PVC střešních plášťů HS č. 8 a na TDS - oprava dvorní vpusti, soc. zařízení, chlazení  
a krytiny hasičské stanice č. 7.  
 
 
MHMP – INV 
 
0041438 - Výstavba hasičské zbrojnice Zbraslav 
Předmětem stavby je odstranění stávajícího objektu hasičské zbrojnice a následná výstavba 
nové budovy pro sbor dobrovolných hasičů na Praze 5 – Zbraslav, ul. Žitavského. Stávající 
budova bude odstraněna. V průběhu roku 2021 bylo opakovaně zažádáno o územní 
rozhodnutí, s tím, že řízení bylo zahájeno. 
 
0042884 - Investorská příprava pro kapitolu 07 
Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném 
rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2021. V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky. 
 
0042973 - Výstavba hasičské zbrojnice Praha 13 
Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské 
části Praha 13 – Třebonice, ulice K Náplavce. Jedná se o dřevostavbu, budova je navržena 
jako přístavba k stávající garáži pro hasičské vozy. V průběhu roku 2021 proběhlo 
přepracování dokumentace pro výběr zhotovitele a předložení tisku na výběr zhotovitele 
stavby.  
 
0042974 - Výstavba hasičské zbrojnice Nebušice 
Předmětem stavby je hasičská zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části 
Nebušice. Nutnost úpravy rozsahu / hmoty objektu. V průběhu roku 2021 došlo k zajištění 
změny územního rozhodnutí, probíhala následně inženýrská činnost, projednávání 
dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými orgány státu. 
 
0042975 - Výstavba hasičské zbrojnice Satalice 
Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice v městské části Satalice,  
ulice U Arborky.  Podána žádost o vydání SP. Následně výběr zhotovitele a realizace stavby. 
V roce 2021 byly ukončeny stavební práce, zajištěna kolaudace stavby a zahájen proces 
vyvedení stavby z majetku. 
 
0042976 - Výstavba hasičské zbrojnice Suchdol 
Předmětem stavby je stavba budovy pro sbor dobrovolných hasičů, včetně zázemí pro 
ZZSHMP a Městskou Policii ČR v městské části Suchdol, ulice Kamýcká. Původně bylo 
nutné vypracovat novou studii proveditelnosti a zahájit projektové práce. V objektu se nachází 
zázemí pro ZZS HMP a MP ČR. Zajištěno územní rozhodnutí v právní moci. V průběhu roku 
2021 zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele, proběhla příprava tisku na výběr 
zhotovitele stavby.  
 
0042977 - Výstavba hasičské zbrojnice Zličín 
Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské 
části Zličín, ulice Strojírenská. V průběhu roku 2021 bylo zajištěno územní rozhodnutí, 
zpracována dokumentace pro stavební povolení a podána žádost o vydání stavebního 
povolení. 
 



0044061 - Protipožární nádrž Dubeč 
Předmětem stavby je realizace vodní protipožární nádrže v městské části Dubeč. V souvislosti 
s přestavbou areálu SSHMP na pozemku parcela č. 1589/2 v k. ú. Dubeč bude odstraněna 
stávající nádrž. Nová nádrž bude postavena na nově svěřeném pozemku MČ Praha-Dubeč 
parcela č.1005/31 k. ú. Dubeč. V průběhu roku 2021 byla stavba dokončena, včetně 
kolaudace v červnu 2021.  
 
0044062 - Výstavba budovy integrovaného záchranného systému na území MČ Praha  
– Klánovice 
Předmětem stavby je realizace budovy pro sbor dobrovolných hasičů, ZZS HMP a Policie ČR 
na území Klánovic, u křížení ulic Slavětínská a Holekova.  V průběhu roku 2021 byla 
odevzdána projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení. Tato projektová 
dokumentace byla aktualizována v návaznosti na vysoké investiční náklady a v současné době 
je projednávána s dotčenými orgány. 
 
0044436 - Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS – Běchovice 
Předmětem stavby je vybudování hasičské zbrojnice Hasičské záchranného sboru HMP typu 
P3 a výjezdové stanoviště Záchranné zdravotnické služby HMP. Jednotka hasičského 
záchranného sboru zabezpečuje výjezd jednoho družstva a družstva o zmenšeném početním 
stavu. Výjezdové stanoviště ZZS zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů  
s pokoji, kancelářemi a společnými prostory. Jedná se o podmíněnou investici pro úsek 511 
dálnice D0. Nová HZS v Běchovicích je navržena z důvodu nezbytnosti zajištění zásahu  
v tunelu na Pražském okruhu 511 (Dubeč) do 15 minut od vyhlášení požáru. Investorství akce 
zajišťuje HMP pouze do vydání stavebního povolení, poté bude akce delimitována na Českou 
republiku. V roce 2021 INV MHMP připravil záměr pro výběrové řízení na projektanta, který 
byl schválen Radou HMP, dále byla zahájena příprava zadávací dokumentace.  
 
0044528 - Modernizace základny Letecké záchranné služby 
Akce je připravována na základě faktu, že stávající objekt není zkolaudován, nelze jej pro 
nevyhovující technický stav zkolaudovat, nevyhovující přípojky inženýrských sítí, 
neexistence nájemního vztahu, nutnost realizace stavby v jiné části letiště atd. V roce 2019 
byla zpracována Studie proveditelnosti. Jedná se o soubor mobilních buněk. V roce 2021 byl 
zajištěn souhlas Letiště Praha a.s. formou Smlouvy o právu stavby, zajištěno územní 
rozhodnutí, uskutečnila se soutěž na zhotovitele stavby (dodávka mobilních buněk), vybrán 
zhotovitel, zajištěna realizace inženýrských sítí pro stavbu. 
 
0045873 - Účelová investiční dotace pro Letiště Praha a.s. - vybudování přípojek 
Letiště Praha, a.s. podala žádost o poskytnutí jednorázové individuální investiční dotace  
na projekt „Modernizace letecké záchranné služby Ruzyně na parc. č. 2736/6 v k. ú. Ruzyně“ 
ze dne 3. 3.2021. Obsahem je vybudování inženýrských sítí – přípojek technické 
infrastruktury pro potřeby napojení nového objektu modernizované základny letecké 
záchranné služby Ruzyně (stavba č. 44528 Modernizace základny Letecké záchranné služby). 
Zpracovatel dokumentace Apris 3MP s.r.o. z 01/2021. Jedná se o poskytnutí dotace za účelem 
krytí investičních nákladů souvisejících se zřízením přípojek technické infrastruktury dle výše 
zmíněné projektové dokumentace. 
 
 
 
 
 



MHMP – OIC 
 
0004730 - Výstavba elektronických sirén 
Finanční prostředky budou přesunuty do roku 2022. 
 
0040459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému 
Z investiční akce č. 40459 byla společnosti Technologie hlavního města Prahy a.s. hrazena 
modernizace, rozšíření a výstavba zařízení městského kamerového systému. Na základě 
objednávky č. OBJ/INI/32/04/00025/2021 byl proveden nákup za náhradu radiového pole  
v lokalitě PČR II a na základě objednávky č. OBJ/INI/32/04/00060/2021 bylo hrazeno 
zhotovení mikrovlnného přenosu na sdružovací bod Národního divadla k zajištění konektivity 
kamerového stanoviště Novotného lávka. Dále byla na základě 
obj.č.OBJ/INI/32/04/00114/2021 pořízena digitalizace kamerových stanovišť v rámci 9. etapy 
obměny analogových kamer. Na základě Rámcové dohody č. DOH/32/04/000154/2020  
(2. Dílčí smlouva) byl společnosti ELTODO, a.s. hrazen nákup za dodávku, montáž a servis 
výpočetní techniky pro monitorovací pracoviště Městského kamerového systému. Na základě 
smlouvy č. DOH/40/07/003468/2018 byla provedena 9. a 10. dílčí smlouva – dodávka kamer 
a výstavba kamerových stanovišť. A na základě smlouvy č. DOH/32/04/000/149/2020 
proběhla realizace 2. a 3. dílčí smlouvy – dodávka a montáž streamovacích serverů. Zbylé 
finanční prostředky budou převedeny do roku 2022. 
 
 
MHMP - MĚSTSKÁ POLICIE 
 
0041441 - Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR) 
Prostředky byly použity v oblasti programového vybavení, kde se jednalo o nákup SW Sofie, 
BVS. V oblasti staveb na podkladovou plochu pod kotce ÚPS, výběhy pro psy, průzkumný 
vrt – Labská, elektroinstalaci pro čerpadla do studny Labská. V oblasti strojů, přístrojů  
a zařízení se jednalo o nákup IP interkomu AKUVOX, LCD monitorů, garáže pro motocykly, 
svítilny a osvětlovacího balonu, EZS, dispečerské konzole a klimatizací, defibrilátorů, zálohy 
na radiostanice aj. V oblasti dopravních prostředků na nákup automobilů včetně příslušenství, 
nástaveb, polepů. Nákup elektrokol a dětských speciálních kol. Dále v oblasti výpočetní 
techniky se jednalo o nákup notebooku DELL XPS. Z Fondu Darů byl zakoupen narkotizační 
přístroj včetně monitoru. 
 
0041718 - Technické zhodnocení majetku 
Prostředky byly použity na rozšíření SW CEP, IDM, upgrade SW ústředny Mittel. Také 
proběhlo technické zhodnocení na budovách, a to v podobě stavebních úprav a rekonstrukcí 
(Argentinská, ÚPOZ Měcholupy, PO Korunní, Nekvasilova, suterén Opletalova), nákup 
posuvné stěny v zasedací místnosti Korunní a návrh rekonstrukce v Troji. V oblasti strojů, 
přístrojů a zařízení se jednalo o upgrade ústředny a odhlučnění kondenzačních jednotek, 
rozšíření PCO. Dále v oblasti výpočetní techniky se jednalo o doplnění úložních kapacit HW 
Storvize v7000 Control. 
 
 
SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY 
 
0043118 - Sklad humanitárního materiálu a střelnice Kundratka 
Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu multifunkční budovy pro sklad humanitárního 
materiálu a střelnici. 



 
0043444 - Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč - 4. etapa 
Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci a dostavbu areálu SSHMP v MČ Praha 
Dubeč. 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský
MHMP - HOM 0044071 Dům Opatov 818 699,60 6 482,58 0,00 56 000,00 66,55 0,12 0,00 756 217,03
MHMP - HOM 0044313 Rek. BD pro seniory z FRDB 157 730,00 120 348,90 1 465,40 26 465,40 16 790,16 63,44 0,00 10 915,70
MHMP - HOM 0044314 Rek. BD zvl. určení z FRDB 68 750,00 36 432,41 29 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 23 317,59
MHMP - HOM 0044316 Rek. BD v ul. Wassermannova z FRDB 25 125,00 16 358,90 1 176,20 4 176,20 2 422,88 58,02 0,00 4 589,90
MHMP - HOM 0044318 Rek. BD v ul. Karla Hlaváčka z FRDB 18 687,50 0,00 0,00 18 687,50 18 230,93 97,56 0,00 0,00
MHMP - HOM 0044319 Rek. BD v ul. Makovského z FRDB 20 700,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00
MHMP - HOM 0044673 Bytové objekty 1 000 000,00 95 689,77 223 105,00 297 805,00 220 174,15 73,93 0,00 606 505,23
Správce: 0003 - Mgr. Adam Zábranský celkem 2 109 692,10 275 312,57 254 746,60 412 634,10 257 684,67 62,45 0,00 0,00 0,00 1 421 745,44

Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
MHMP - FON 2400377 Koncepty Fakulty Stavební ČVUT pro  612,00 0,00 0,00 297,00 296,40 99,80 0,00 315,00
MHMP - FON 2420608 Rozšíření a zkvalitnění služeb poskyto  5 757,80 5 081,32 0,00 676,40 676,46 100,01 0,00 0,08
MHMP - FON 2490825 PoC TRANSDISCIPLINÁRNÍCH KOMER  742,50 621,00 0,00 76,50 73,38 95,92 0,00 45,00
MHMP - FON 2490842 Nástroje pro efektivní a bezp. hosp. se 302,40 144,90 0,00 135,00 104,06 77,08 0,00 22,50
MHMP - FON 2561334 Rozšíření a zkvalitnění činnosti inkubá   37 805,30 61 175,68 0,00 2 605,30 2 600,20 99,80 0,00 -25 975,68
MHMP - FON 2721624 C3T - Czech Center for Competitive Te 2 525,00 0,00 0,00 2 526,50 2 525,61 99,96 0,00 -1,50
MHMP - FON 2721703 Zvyšování kvality inovační infrastruktu   522,00 0,00 0,00 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2721877 Podnikatelský inkubátor BEEP-IAL 12,50 0,00 0,00 12,50 12,50 100,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2721882 Beyond:IoT - Inkubátor a akcelerátor v 13 250,00 0,00 0,00 13 250,00 13 250,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - FON 2822288 Enjoyable Neuro Inspect 15 815,70 0,00 0,00 15 815,70 5 400,00 34,14 0,00 0,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem 77 345,20 67 022,91 0,00 35 916,90 24 938,59 69,43 0,00 0,00 0,00 -25 594,60

Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková
MHMP - HOM 0041726 Dům u Minuty 900 000,00 78 061,23 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 811 938,77
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková celkem 900 000,00 78 061,23 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811 938,77

Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr
MHMP - EVM 0044069 Výkupy pozemků, budov a staveb 200 000,00 56 125,09 30 000,00 48 000,00 47 119,32 98,17 0,00 95 874,91
MHMP - EVM 0045478 Nadlimitní věcná břemena 600,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 500,00
MHMP - HOM 0040951 Revitalizace náplavek 786 000,00 320 569,19 41 000,00 75 000,00 62 394,86 83,19 0,00 390 430,81
MHMP - HOM 0044074 Nebytové objekty a stavby 1 502 400,00 170 845,76 104 446,70 99 446,70 85 946,14 86,42 0,00 1 232 107,54
MHMP - HOM 0044075 Projekty, studie, příprava akcí 100 000,00 24 422,33 0,00 3 000,00 120,58 4,02 0,00 72 577,67
MHMP - HOM 0044077 Revitalizace náplavek II. fáze 510 000,00 960,62 32 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 507 039,39
MHMP - HOM 0044078 Revitalizace objektu U Hrušky 94 970,00 29 744,68 30 000,00 30 000,00 20 666,41 68,89 0,00 35 225,32
MHMP - HOM 0044675 Obnova a modernizace soustavy VO H 1 536 300,00 315 955,51 429 500,00 465 800,00 377 419,52 81,03 0,00 754 544,49
MHMP - HOM 0044676 Revitalizace náplavek III. fáze 400 000,00 0,00 5 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 399 000,00
MHMP - HOM 0045184 Výkupy pozemků budov a staveb - HO 2 457 993,80 349 774,20 145 000,00 460 578,00 332 545,15 72,20 0,00 1 647 641,60

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021

MHMP - HOM 0045441 Upgrade sítě VO k dobíjení e-mobility 1 070 055,00 0,00 125 900,00 89 600,00 0,00 0,00 0,00 980 455,00
MHMP - HOM 0045825 Energetické úspory s využitím EPC 45 925,00 0,00 0,00 45 925,00 43 845,93 95,47 0,00 0,00
MHMP - HOM 0046004 Městský mobiliář 843 225,80 0,00 0,00 69 999,50 4 387,13 6,27 0,00 773 226,30
MHMP - HOM 0046264 Ekologizace kotlů v teplárně Veleslaví 45 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
MHMP - ROZ 0044245 Úpis akcií Prague City Tourism a.s. 95 000,00 50 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 100,00 0,00 0,00
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr celkem 9 687 469,60 1 318 397,39 942 946,70 1 440 449,20 1 019 445,04 70,77 0,00 0,00 0,00 6 928 623,03

Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová
MHMP - ZDR 0045610 Revitalizace a využití pozemku Vršovic 10 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
MHMP - ZDR 0045611 Les vzpomínek - realizace projektu 10 000,00 0,00 8 000,00 7 250,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0043446 Restaurování významných náhrobků 18 000,00 9 085,21 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,37 0,00 8 914,42
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0043448 Rek. komunikací na pražských hřbitov 29 000,00 19 998,72 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,83 0,00 9 000,45
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0044082 Rek. nové obřadní síně II.et. 7 500,00 7 457,23 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 25,41 0,00 17,36
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0044083 Rek. pohřebišť na hřbitovech Malvazin   1 600,00 1 325,82 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 250,99 0,00 23,18
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0045185 Hřbitov Holešovice - rekonstrukce ohr  6 000,00 1 302,71 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 7,64 0,00 4 689,66
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0045186 Hřbitov Olšany-výstavba kolumbárií u  8 000,00 1 999,51 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,49 0,00 6 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0045576 Hřbitov Olšany - NOS výstavba záchod 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 50,85 0,00 0,00 0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0045584 Hřbitov Vršovice - rekonstrukce zácho 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 983,37 0,00 0,00 0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0045588 Krematorium Strašnice - rekonstrukce 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 6 455,93 0,00 0,00 0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0045592 Nákladní vozidla s kontejnerovou nást 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 2 100,34 0,00 0,00 0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0046166 Programové vybavení pro SPH 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 100,00 736,79 0,00 0,00 0,00
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem 106 850,00 41 169,19 28 000,00 28 000,00 16 750,00 59,82 10 327,27 285,73 0,00 37 395,07

Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.
MHMP - HOM 0044072 Holešovická tržnice 1 200 000,00 47 879,40 250 334,00 250 334,00 39 900,97 15,94 0,00 901 786,60
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. celkem 1 200 000,00 47 879,40 250 334,00 250 334,00 39 900,97 15,94 0,00 0,00 0,00 901 786,60

Celkem akce MČ 0,00 390 612,10 234 912,09 60,14

Celkem 14 081 356,90 1 827 842,69 1 486 027,30 2 567 946,30 1 593 631,37 62,06 10 327,27 285,73 0,00 10 075 894,31



KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ 
 
MHMP – EVM 
 
0044069 - Výkupy pozemků, budov a staveb 
Čerpání prostředků na výkupy je v některých ohledech závislé na vnějších vlivech a dochází  
k prodloužení nebo pozastavení realizace. V rámci procesu přípravy a realizace výkupů  
je možné pokračovat až po vypracování znaleckých posudků, které zadává Státní pozemkový 
úřad. Realizaci také ovlivňují žaloby podané ze strany restituentů na některé pozemky, které 
jsou předmětem výkupů. Předmětné pozemky jsou nárokovány jako náhrady za pozemky 
nevydané v restituci a možnost pokračovat v uzavírání smluv na výkupy závisí na průběhu  
a ukončení soudních řízení. V průběhu roku 2021 se podařilo realizovat výkupy pozemků dle 
předpokládané potřeby. 
 
0045478 - Nadlimitní věcná břemena 
Na tuto akci nebyly v průběhu sledovaného období čerpány žádné finanční prostředky. Odbor 
evidence majetku v rámci své činnosti zajišťuje dle aktuálně vzniklé potřeby uzavírání smluv 
o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen i smluv na zřízení věcných břemen 
týkajících se inženýrských sítí. Časové období, kdy vznikne potřeba vynaložit prostředky  
na uvedenou činnost nelze předem zcela přesně odhadnout. V období roku 2021 aktuální 
potřeba čerpání finančních prostředků za uvedenou oblast nenastala. 
 
 
MHMP - FON 
 
2400377 - Koncepty Fakulty Stavební ČVUT pro Prahu 2017 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – podpora 
přípravy transferu technologií a znalostí, aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků 
výzkumu a jejich zavedení do praxe. 
 
2420608 - Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem 
ČZU Point One 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup 
pozemků, staveb, úpravy ploch, nákup PC s interaktivními obrazovkami, 3D tiskárna, zařízení 
a nábytek. 
 
2490825 - PoC TRANSDISCIPLINÁRNÍCH KOMERCIALIZAČNÍCH KONCEPTŮ 
PoC ILA III 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – grafická 
pracovní stanice, 3D skener, SW na 3D modelování. 
 
2490842 - Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území 
Prahy - RainPRAGUE 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – zefektivnění 
hospodaření se srážkovou vodou na území hlavního města Prahy. 
 
2561334 - Rozšíření a zkvalitnění činnosti inkubátoru a akcelerátoru XT Park z.ú. 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – Rozšíření 
potřebných inkubačních, akceleračních a podpůrných kapacit aktuálně provozovaného 
inkubátoru se specializací v medicíně a v medicíně blízkých oborech. 



2721624 - C3T - Czech Center for Competitive Technologies 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – výstavba 
budovy - laboratoře a další experimentální pracoviště především pro kosmickou techniku.  
 
2721703 - Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce 
starého vytápění a výměny vzduchu ve 3NP a propojení s moderní a úspornou infrastrukturou 
ve 4NP - úpravy akustiky, modernizace osvětlení, změna uspořádání a dovybavení prostor 
inkubátoru. 
 
2721877 - Podnikatelský inkubátor BEEP-IAL 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – výstavba 
inkubátoru, který umožní rozvoj znalostně intenzivních firem v oblasti kulturního  
a kreativního průmyslu se zaměřením na oblast zvukové tvorby. 
 
2721882 - Beyond:IoT - Inkubátor a akcelerátor v Praze 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybudování 
podnikatelského inkubátoru a akcelerátoru Beyond:IoT ve specializovaných preferovaných 
oblastech Smart Cities, IoT, Cyber security, Media-tech, Fin-tech, Law tech, Insure-tech. 
 
2822288 - Enjoyable Neuro Inspect 
Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vývoj  
a testování digitální aplikace pro testování a trénink kognitivních schopností seniorů věkové 
kategorie 65+. 
 
 
MHMP – HOM 
 
0044071 - Dům Opatov 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na právní služby. Dne 11. listopadu 2021 byla uzavřena 
smlouva o dílo. Provádění stavebních prací bude zahájeno v roce 2022. 
 
0044313 - Rekonstrukce bytového domu pro seniory z Fondu rozvoje dostupného 
bydlení 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na zateplení objektu včetně lodžií v objektu Vraňanská, 
na stavební úpravy bytového domu Rektorská 580 P10, na administraci zadávacího řízení 
zateplení objektu a stavební úpravy Rektorská 581 P10, na administraci a stavební úpravy 
bytového domu Řepínská 669,670,679, P8 a na průzkum zajištění dostupnosti materiálu  
na trhu Rektorská 581 P10, na stavební úpravy Rektorská 579 P10, na stavební úpravy 
Rektorská 581 P10 a na zateplení vč. opravy lodžií Řepínská 670. 
 
0044314 - Rekonstrukce bytového domu zvláštního určení z Fondu rozvoje dostupného 
bydlení 
U akce proběhla aktualizace projektové dokumentace a po vydání SP budou zahájena 
výběrová řízení na zhotovitele.  
 
0044316 - Rekonstrukce bytového domu v ulici Wassermannova z Fondu rozvoje 
dostupného bydlení 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na stavební práce při zateplení objektu č.p. 1042 včetně 
opravy lodžií a na administraci změny závazku dle smlouvy o dílo.  



0044318 - Rekonstrukce bytového domu v ulici Karla Hlaváčka z Fondu rozvoje 
dostupného bydlení 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na zajištění střech, balkonů a hydroizolace na objektech, 
které jsou spravovány společností Acton.  
 
0044319 - Rekonstrukce bytového domu v ulici Makovského z Fondu rozvoje 
dostupného bydlení 
Čerpání RU 0,00 % bylo způsobeno předáním správy objektů společností Acton společnosti  
Q-facility. 
 
0044673 - Bytové objekty 
Čerpané prostředky byly použity společností Acton, Centra a VAS na výměnu oken, dveří, 
rekonstrukci a plynofikaci objektů, na výměny zámkových systémů, výtahů, rekonstrukci 
střechy včetně zateplení, rozvodů, bytových jader, volných bytů, ventilů vody a topení,  
na rekonstrukci vstupních portálů, rekonstrukci chodníků a revitalizaci obvodového pláště. 
 
0041726 - Dům u Minuty.  
V koordinaci s odborem SLU a správcem objektu probíhá příprava projektové dokumentace 
k výběru zhotovitele stavebních prací. 
 
0040951 - Revitalizace náplavek 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na revitalizaci náplavek, která je zajišťována společností 
Trade Centre Praha. 
 
0044074 - Nebytové objekty a stavby 
Čerpané prostředky byly vynaloženy především prostřednictvím společnosti Acton a Liga 
servis na rekonstrukci a revitalizaci objektů ve správě. Dále byly prostředky čerpány  
na ekologizaci blokové kotelny, na právní služby zejména dohoda o narovnání – rekonstrukce 
stavby srubu Gizela, na dodání a instalaci klimatizace pro stanici ZZS HMP  
28. Pluku, P10, na technické zhodnocení pronájmu nebytových prostor Žatecká, na zhotovení 
urbanistické studie Hradčanská a na stavební úpravy v objektu 69, Kanovnická 3 P1. 
 
0044075 - Projekty, studie, příprava akcí. 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na projekt Obnova kostela sv. Michaela.  
 
0044077 - Revitalizace náplavek II. fáze 
Schválený rozpočet byl upraven usnesením RHMP ve prospěch akce č. 0040951 Revitalizace 
náplavek. Čerpání RU 0,00 %.  
 
0044078 - Revitalizace objektu U Hrušky 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na stavební práce, technický dozor stavby, projektovou 
dokumentaci, zpracování posudku, autorský dozor a činnost koordinátora BOZP.  
Při provádění stavebních prací vznikla potřeba více/méně prací, a tím i k prodloužení termínu 
dokončení, na což byl uzavřen dodatek č. 3 ke smlouvě. Tato investiční akce bude dokončena 
v roce 2022. 
 
0044675 - Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení HMP 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na výměnu svítidel, výměnu stožárů, obnovu veřejného 
osvětlení, technický dozor při činnostech v soustavě veřejného osvětlení hlavního města 
Prahy, na rekonstrukci veřejného osvětlení a na projektovou dokumentaci veřejného osvětlení.  



0044676 - Revitalizace náplavek III. Fáze 
Schválený rozpočet byl upraven usnesením RHMP ve prospěch akce č. 0040951 Revitalizace 
náplavek.  Čerpání RU 0,00 %. 
 
0045184 - Výkupy pozemků budov a staveb – HOM 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na výkupy pozemků v k. ú. Horní Počernice, Štěrboholy, 
Ruzyně, Hostivař, Vysočany, Černý Most, Břevnov, Újezd nad Lesy, Dolní Počernice, 
Modřany, Kamýk, Troja, Dolní Chabry, Hlubočepy, Dřevčice, Běchovice, Střížkov, Jinonice, 
Michle, Řeporyje, Třebonice, Radlice, Smíchov, Lipany, Ďáblice, dohoda o narovnání  
v k. ú. Zličín, výkup souboru pozemků a stavby v k. ú. Karlín a k. ú. Libeň. 
 
0045441 - Upgrade sítě veřejného osvětlení k dobíjení e-mobility 
Čerpání této akce probíhá prostřednictvím společnosti THMP.  
 
0045825 - Energetické úspory s využitím EPC 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na energetickou úsporu s využitím EPC v areálech 
Olivovna Říčany, Řásnovka P1, Výstaviště P7, Obecní dům P1, Aquacentrum Šutka P8  
a Městská policie, P1. 
 
0046004 - Městský mobiliář 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na projektové a inženýrské činnosti, vyhotovení 
kontrolních rozpočtů, vyhotovení výkresů dopravě inženýrských opatření a na odborně 
ekonomické nebo právní analýzy. 
 
0046264 - Ekologizace kotlů v teplárně Veleslavín 
Předpokládá se, že čerpání proběhne v následujícím období. 
 
0044072 - Holešovická tržnice 
Čerpané prostředky byly vynaloženy na opravu fasád a výplní otvorů haly 20, 22, 23 ,36/1,  
na stavební a bourací práce Hala 24, na stavební a bourací práce objektu č. 4 – Burza,  
na architektonické studie k objektu Hala 20, na projekční práce k objektu Hala 35,  
na konzultační a koordinační služby (leden-prosinec), na architektonickou studii pro Halu 29, 
na výkon supervizora architektonických úprav, na stavební a bourací práce Hala 35, stavební 
zaměření jímek v Holešovické tržnici, poradenství při rozvoji Pražské tržnice a příprava 
interiéru Hala 24. Důvodem nízkého čerpání je zrušení zadávacího řízení „rekonstrukce 
objektu Burza“ usnesením RHMP. 
 
 
MHMP – ROZ 
 
0044245 - Úpis akcií Prague City Tourism a.s. 
Prostředky byly vyčerpány v období roku 2021. 
 
 
MHMP – ZDR 
 
0045610 - Revitalizace a využití pozemku Vršovice 
Bude zpracován návrh revitalizace části pozemku k.ú. Vršovice, p.č. 2220/1, včetně 
zpracování studie výstavby centrální márnice na území HMP a nového oplocení pozemku 



8.500 m2. Do investičních nákladů jsou započítány i všechny úkony k zahájení investice. 
Investiční akce je plánována na rok 2022. 
 
0045611 - Les vzpomínek - realizace projektu 
V prostoru k.ú. Vršovic, parc. č. 2220/1, vznikne vzpomínkový les, aktuálně velmi žádaná 
forma pohřbívání. První takový les na území HMP vznikl na hřbitově v Ďáblicích. Památeční 
funkci mají stromy, na které se připevňují dřevěné cedulky se jmény zemřelých. Plocha 
vymezená k založení Lesa vzpomínek je 1.643 m2, možnost výsadby cca 30 stromů (cca 250 
míst). Investiční akce je plánována na rok 2022. 
 
 
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ 
 
0043446 - Restaurování významných náhrobků 
Dokončena rekonstrukce kaplové neogotické hrobky Špronglových, která začala sloužit 
veřejnosti jako nové unikátní kolumbárium a rozšířila tak portfolio nabídky 
nadstandardních služeb veřejnosti. Byly dokončeny práce v rámci investiční akce Havarijní 
stav kaplových hrobek – záchrana a zpřístupnění hřbitovní architektury, restaurování 
komplexu 4 kaplových hrobek rodů Eissner, hrobky Daubkových, Zelinka, Wessely a von 
Soldern na III. hřbitově a dále pak restaurování střechy unikátní hrobky rodů Lannů  
a Šebků. Akce ukončena v roce 2021, neproinvestované prostředky budou vráceny v roce 
2022. Pokračování dalších etap restaurování bude organizací upřesněno a znovu požádáno  
o finanční prostředky. 
 
0043448 - Rekonstrukce komunikací na pražských hřbitovech 
V rámci akce byla realizována rekonstrukce komunikací na pražských hřbitovech. V roce 
2020 došlo k rekonstrukci dalších cest na Vinohradském hřbitově u zadního vchodu  
do krematoria na hřbitově Olšany, cesty u hlavního vstupu. Vzhledem k rozsahu komunikací 
na hřbitovech svěřených pod správu organizace, budou navrhovány rekonstrukce komunikací 
vždy adresně na příslušné hřbitovy. Akce dokončena a finanční prostředky byly zcela 
vyčerpány. 

0044082 - Rekonstrukce nové obřadní síně II.et. 
V rámci rekonstrukce byla vyměněna okna a opravena fasáda objektu. Ukončeno v roce 2021 
a nevyčerpané prostředky budou vráceny. 
 
0044083 - Rekonstrukce pohřebišť na hřbitovech Malvazinky a Kobylisy 
Dlouhodobý požadavek ze strany městské části na opravu dezolátního stavu. V roce 2020 
byla realizována rekonstrukce ČP na hřbitově Kobylisy. Dokončení proběhlo v roce 2021. 
Akce byla dokončena a nevyčerpané prostředky budou v roce 2022 vráceny. 
 
0045185 - Hřbitov Holešovice - rekonstrukce ohradního zdiva 
Realizace na základě stížností MČ Prahy 7. V roce 2020 byla dokončena I. etapa - vstup  
do hřbitova a čelní stěna do ulice Strojnická. Převedené prostředky do roku 2021 byly 
použity. Další prostředky financování byly v roce 2021 čerpány z IF organizace. Akce 
ukončena.  
 
 
 
 



0045186 - Hřbitov Olšany-výstavba kolumbárií u nové obřadní síně 1.et 
První etapa výstavby byla zahájena v roce 2020 a převedené prostředky byly dočerpány. Další 
prostředky financování byly v roce 2021 čerpány z IF organizace. Akce je ukončena. 
Pokračování výstavby je připravováno. 
 
0045576 - Hřbitov Olšany – Nová obřadní síň výstavba záchodů 
Rekonstrukce objektu, ve kterém je nevyhovující stávající zařízení na prostory pro komerční 
využití. Akce započala v roce 2021, kdy bylo zahájeno výběrové řízení. Organizace žádá  
o převod nedočerpaných prostředků do roku 2022.  
 
0045584 - Hřbitov Vršovice - rekonstrukce záchodů 
Provedena rekonstrukce objektu a vybudovány veřejné toalety náhradou za mobilní WC. 
Akce ukončena a neproinvestované prostředky budou v roce 2022 vráceny. 
 
0045588 - Krematorium Strašnice - rekonstrukce střechy 
Realizace proběhla v roce 2021, akce je ukončena. Nevyčerpané prostředky budou vráceny 
v roce 2022. 
 
0045592 - Nákladní vozidla s kontejnerovou nástavbou 
V roce 2021 byl realizován nákup nákladního vozidla s kontejnerovou nástavbou a vozidla 
Multicar s příslušenstvím. Nedočerpané prostředky umožňují ještě možnost nákupu dalšího 
pracovního vozidla. Tím by se podařila další část obnovy zastaralé a nevyhovující techniky  
na hřbitovech. Organizace žádá o převod nedočerpaných prostředků do roku 2022.  
 
0046166 - Programové vybavení pro SPH 
V roce 2021 bylo pořízeno programové vybavení Oracle database potřebné pro rozšíření 
stávajícího hřbitovního programu MP Orga i pro sloučené provozy pohřební služby. Přípravy 
dalších modulů MP Orga pokračují. Dále bylo pořízeno rozšíření programového vybavení 
Gordic SQL – všechny moduly účetní, evidenční a spisový systém.  Akce byla v roce 2021 
ukončena a nevyčerpané prostředky budou vráceny. 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib
MHMP - FON 0020000 OPPK - Rezerva 739 747,20 31 616,80 0,00 92 668,40 0,00 0,00 0,00 615 462,00
MHMP - FON 0030000 OPPA - spolufinancování projektů 68 173,50 0,00 0,00 19 413,50 0,00 0,00 0,00 48 760,00
MHMP - FON 2000000 OPPPR Spolufinancování projektů 2 503 062,70 0,00 800 000,00 375 851,70 0,00 0,00 0,00 2 127 211,00
MHMP - FON 2000002 OPPPR - Předfinancování podílu EU 2 000 000,00 0,00 750 000,00 592 988,30 0,00 0,00 0,00 1 407 011,70
MHMP - OIC 0002912 Výpočetní technika a progr. vybav. pro 1 664 877,70 793 689,85 50 000,00 15 650,30 7 654,56 48,91 0,00 855 537,55
MHMP - OIC 0008936 Centrum IT služeb a Lítačka 830 606,01 242 359,29 40 000,00 40 000,00 13 232,00 33,08 0,00 548 246,72
MHMP - OIC 0040082 Agendové a provozní IS 756 388,52 435 018,64 32 000,00 51 100,00 35 950,52 70,35 0,00 270 269,88
MHMP - OIC 0040083 Systémy pro správu dokumentů (DMS 547 200,00 65 523,84 1 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 481 676,16
MHMP - OIC 0040099 Portály, weby a mobilní aplikace 400 960,60 162 983,52 18 000,00 5 000,00 3 864,35 77,29 0,00 232 977,08
MHMP - OIC 0040101 Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ) 580 389,40 137 504,14 6 000,00 6 000,00 2 768,48 46,14 0,00 436 885,26
MHMP - OIC 0040106 Datová centra 1 103 292,60 657 612,77 114 070,00 105 070,00 80 329,44 76,45 0,00 340 609,83
MHMP - OIC 0040444 Ekonomické IS 821 975,80 658 278,19 69 000,00 65 000,00 57 276,63 88,12 0,00 98 697,61
MHMP - OIC 0040445 GIS, mapové služby a geoinformace 263 000,00 42 822,28 4 000,00 4 000,00 2 066,15 51,65 0,00 216 177,72
MHMP - OIC 0040449 Metropolitní datové sítě 215 686,60 84 235,72 64 450,00 39 047,40 3 419,46 8,76 0,00 92 403,48
MHMP - OIC 0040985 Projekty rozvoje IS MP HMP 284 287,30 225 819,51 14 000,00 18 020,00 18 019,02 99,99 0,00 40 447,80
MHMP - OIC 0041729 Integrační platforma a datový sklad 139 966,00 32 554,79 33 000,00 41 300,00 25 672,97 62,16 0,00 66 111,21
MHMP - OIC 0041730 Projekty napojení agendových IS na ro  28 350,00 5 306,87 4 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 23 043,13
MHMP - OIC 0041731 Správa identit (IDM) 51 000,00 27 141,86 6 000,00 5 000,00 2 595,21 51,90 0,00 18 858,14
MHMP - OIC 0041943 Centrální Service Desk 20 381,60 7 255,17 2 000,00 2 000,00 1 999,99 100,00 0,00 11 126,43
MHMP - OIC 0041944 Systémy spisové služby a podpůrných 335 174,44 111 819,13 46 000,00 56 600,00 25 789,71 45,56 0,00 166 755,31
MHMP - OIC 0041946 Bezpečnost IS/ICT 266 240,00 79 345,68 133 310,00 133 310,00 92 500,43 69,39 0,00 53 584,32
MHMP - OIC 0042663 Softwarové nástroje pro řízení ICT 50 100,00 7 308,29 3 780,00 2 780,00 1 429,31 51,41 0,00 40 011,71
MHMP - OIC 0042664 Softwarové nástroje pro modelování a  47 000,00 7 455,35 4 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 39 544,65
MHMP - OIC 0043537 Projekty ICT_Smart Cities 244 950,80 83 784,09 60 000,00 10 500,00 4 638,03 44,17 0,00 150 666,71
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib celkem 13 962 810,78 3 899 435,78 2 254 610,00 1 681 299,60 379 206,25 22,55 0,00 0,00 0,00 8 382 075,42

Správce: 0012 - ředitel MHMP
MHMP - AMP 0043457 Střední stavební obnova a modernizac   35 200,00 21 548,10 3 850,00 3 850,00 1 919,78 49,86 0,00 9 801,90
MHMP - AMP 0044427 Úpravy a dovybavení objektu Chodove  10 500,00 3 001,16 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6 498,84
MHMP - AMP 0044685 Střednědobá obnova a modernizace s  16 000,00 255,27 4 000,00 4 000,00 2 332,12 58,30 0,00 11 744,73
MHMP - AMP 0045196 Nákup archiválií a akvizicí 3 300,00 215,79 150,00 150,00 148,50 99,00 0,00 2 934,21
MHMP - INV 0040554 Společný objekt Chodovec II 677 000,00 673 947,41 1 900,00 2 900,00 1 900,80 65,54 0,00 152,59
MHMP - INV 0044686 Multifunkční budova MHMP 1 060 000,00 0,00 15 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 1 056 000,00
MHMP - SLU 0005778 Obměna a doplnění rozmnožovací tec 158 725,56 111 867,06 2 000,00 2 000,00 1 808,95 90,45 0,00 44 858,50
MHMP - SLU 0006104 Obměna vozidel autoparku MHMP 68 021,75 58 026,95 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 7 994,80
MHMP - SLU 0008103 Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce 883 336,90 305 469,12 270 000,00 270 000,00 243 854,92 90,32 0,00 307 867,78
MHMP - SLU 0042579 Rozvoj a obnova JBS 120 711,20 85 711,14 17 000,00 17 000,00 16 979,42 99,88 0,00 18 000,07
MHMP - SLU 0042712 Zhodnocení komplexu budov MHMP v  58 418,70 31 049,91 3 556,00 3 556,00 3 555,47 99,99 0,00 23 812,79

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021

MHMP - SLU 0042894 Rekonstrukce Staroměstské radnice 140 267,20 90 016,36 0,00 15 000,00 1 207,56 8,05 0,00 35 250,84
MHMP - SLU 0042972 Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SL 2 351,00 1 064,25 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 836,75
MHMP - SLU 0044087 Revitalizace objektu Varhulíkové 68 168,00 59 566,13 8 500,00 8 500,00 3 498,82 41,16 0,00 101,87
MHMP - SLU 0044088 Vybavení objektů MHMP 92 239,00 29 608,25 19 000,00 19 000,00 9 608,69 50,57 0,00 43 630,75
MHMP - SLU 0044089 Úpravy objektů MHMP 138 208,00 63 139,23 29 081,00 39 081,00 3 196,10 8,18 0,00 35 987,77
MHMP - SLU 0045188 Chlazení NÚB 17 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 231,11 2,31 0,00 7 000,00
MHMP - SLU 0045190 Nový audio řetězec v sále ZHMP 9 075,00 0,00 0,00 9 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - SLU 0045191 Rekonstrukce fasády a oken NÚB 37 500,00 1 191,85 36 000,00 14 400,00 4 041,26 28,06 0,00 21 908,15
MHMP - SLU 0045277 KORONAVIRUS 8 000,00 4 869,08 0,00 1 130,00 0,00 0,00 0,00 2 000,92
Správce: 0012 - ředitel MHMP celkem 3 604 022,31 1 540 547,07 423 037,00 427 092,00 294 283,50 68,90 0,00 0,00 0,00 1 636 383,26

Celkem akce MČ 0,00 4 527,50 4 527,48 100,00

Celkem 17 566 833,09 5 439 982,84 2 677 647,00 2 112 919,10 678 017,23 32,09 0,00 0,00 0,00 10 018 458,68



KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA 
 
MHMP – FON 
 
0020000 – Operační program Praha Konkurenceschopnost - Rezerva 
Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované hl. m. Prahy a prostředky poskytnuté 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na financování projektů Operační program Praha 
Konkurenceschopnost (OPPK). Prostředky z této akce jsou postupně využívány na finanční 
vypořádání projektů v době udržitelnosti programu. 
 
0030000 – Operační program Praha Adaptabilita - Spolufinancování projektů 
Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované hl. m. Prahy a prostředky poskytnuté 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na financování projektů Operační program Praha Adaptabilita 
(OPPA). Prostředky z této akce jsou postupně využívány na finanční vypořádání projektů v době 
udržitelnosti programu. 
 
2000000 – Operační program Praha – pól růstu ČR - Spolufinancování projektů 
Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované hl. m. Prahy na spolufinancování projektů 
Operační program Praha – pól růstu (OPPPR). Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby 
rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu.  
 
2000002 – Operační program Praha – pól růstu ČR - Předfinancování podílu Evropské unie 
Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované hl. m. Prahy na předfinancování podílu 
Evropské unie a pro prostředky poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na financování 
projektů Operační program Praha – pól růstu ČR (OPPPR). Prostředky z této akce jsou postupně 
podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu.  
 
 
MHMP – OIC 
 
0002912 - Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP 
Pořízení software: nákup licencí předplacené služby konferenční platformy Cisco Webex, 
aktualizace software a datových souborů aplikace KROS, implementace technických opatření, 
koncepce provozu a poskytování souvisejících rozšířených servisních ICT služeb včetně 
ServiceDesk a Helpdesk služby pro Citrix XenApp a Citrix XenDesktop prostředí, migrace dat a 
aplikací, licence, prodloužení maitenance pro Enterprise Vault pro stávajících 1.600 licencí, vč. 
rozšíření Enterprise Vault pro podporu Microsoft 365/Office, vč. zajištění 3 - leté maintenance, 
Webex Legislate licence, pořízení licencí produktů Microsoft. Pořízení hardware: 4ks tiskáren 
Konica Minolta Bizhub C 3350i včetně licencí SafeQ, Notebooky Dell, Notebook Dell Precision 
3551, Notebook HP ZBook Fury 15 GB, 2x RAM pro notebook _ navýšení paměti rozšíření, 
záložní zdroje UPS. 
 
0008936 – Centrum informační technologie služeb a Lítačka 
Pořízení software: vývoj a rozvoj Portálu Pražana, tvorba a rozvoj webu Pragozor.cz, rozvoj 
systému Změňte.to. 
 
0040082 - Agendové a provozní informační systémy 
Pořízení software: rozvoj PROXIO/Agendio pro hl. m. Praha, rozšiřující moduly IS iDES - EDD, 
Rozpočet, IR a Požadavky, formuláře 602XML Form Publishing, rozvoj informačního systému 
„CES a související moduly Obis, Rozvoj programového vybavení - SW pro sběr dat ze sběrných 
dvorů, licence Proofpoint Security Awareness Training Enterpirse, užívací práva k právnímu IS 



ASPI, licence SW produktu ONESOFT, rozvoj KSNKO, rozšíření IS PKO. Pořízení software: 
rozvoj informačního systému „CES a související moduly Obis. 
 
0040083 - Systémy pro správu dokumentů (DMS) 
Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány. 
 
0040099 - Portály, weby a mobilní aplikace 
Pořízení software: Náhledový nástroj do evidence psů v Praze, hotfix CMS jNet Publish v rámci 
portálu hl. m. Prahy praha.eu, upgrade systému FIS k zajištění kontinuálního provozu, zajištění 
návrhu architektury a business analýzy projektu, realizace portfolio managementu projekt. 
Pořízení software: realizace portfolio managementu projekt. 
 
0040101 – Informační systém Krizového řízení (ISKŘ) 
Pořízení software: rozvoj portálu bezpecnost.praha.e, rozvoj IS SYPOS za oblast chemického 
ohrožení. 
 
0040106 - Datová centra 
Pořízení software: doplnění nezbytné kapacity paměťových, pořízení licencí produktů Microsoft, 
obnova technické podpory výrobce pro technologii F5 – licence, nákup licencí programového 
vybavení pro provoz prostředí Oracle. Pořízení hardware: dodávka, instalace a konfigurace Log 
Storage, rozšíření technologické kapacity v datovém sále DC05 (HW). Pořízení hardware: 
Rozšíření technologické kapacity v datovém sále DC05 (HW). 
 
0040444 - Ekonomické informační systémy 
Pořízení software: rozvoj programového vybavení informačního systému HMP GINIS, rozvoj 
GINIS ENTERPRISE vč. elektronické spisové služby – digitalizace, migrace FIS a EPZ, 
enterprise Servise Bus a Enterprise Servise Bus/API/Gateway, rozvoj programového vybavení 
informačního systému HMP GINIS, rozvoj GINIS ENTERPRISE vč. elektronické spisové služby 
– SW licence. 
 
0040445 – Geografický informační systém, mapové služby a geoinformace 
Pořízení software: licence k modulům PASIO, INPOZ, INVEKOM, REGIOP, rozvoj 
informačního systému pro podporu výkonu činností pořizování územně plánovacích podkladů a 
dokumentací hl. m. Prahy, nákup nadstavby REN-P "Informace k nemovitostem". 
 
0040449 - Metropolitní datové sítě 
Pořízení software: Implementace Centrálního IPAMu MHMP, zodolnění základních síťových 
služeb a upgrade a rozšíření BVS - dodávka licence BVS. 
 
0040985 - Projekty rozvoje informačního systému Městské policie hl. m. Prahy 
Pořízení software: rozvoj informačního systému Městské policie hl. m. Prahy. 
 
0041729 - Integrační platforma a datový sklad 
Pořízení software: maintenence technologie integrační platformy, podatelna pro projektovou 
dokumentaci, systém Pečetění elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS, integrace 
systémů spisových služeb s centrálním systémem pro zaručené elektronické podpisy a pečetě, 
implementace auditu komunikace IP MHMP a ISZR a interních ID pro komunikaci IP a 
konzumentů služeb, konektivita integrační platformy MHMP na ISZR a komunikace s ISZ, 
systém Pečetění elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS, integrace systémů 
spisových služeb s centrálním systémem pro zaručené elektronické podpisy a pečetě. 
 



0041730 - Projekty napojení agendových informačních systémů na rozhraní informačního 
systému základních registrů 
Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány. 
 
0041731 - Správa identit (IDM) 
Pořízení software: nadstavbové řešení IDM MIDPOINT pro správu hesel, centralizace a přenos 
funkčnosti servicedesku při pořizování žádostí o přístupy, integrace systémů spisových služeb s 
centrálním systémem pro zaručené elektronické podpisy a pečetě, zajištění systému řešení Open 
Source Software. 
 
0041943 - Centrální Service Desk 
Pořízení software: rozvoje programového vybavení Service Desk UNICOM, rozvoje 
programového vybavení Service Desk UNICOM. 
 
0041944 - Systémy spisové služby a podpůrných služeb 
Pořízení software: rozvoj programového vybavení spisové služby a jejich modulů, licence SW 
produktu APTIEN, ASDP – struktura vstupních dat, rozvoj programového vybavení spisové 
služby a jejich modulů - implementace hromadné konverzní pošty. 
 
0041946 - Bezpečnost informačních systémů a informačních a komunikačních technologií 
Pořízení software: licence na zabezpečení odchozí a příchozí elektronické pošty na perimetru 
metropolitní WAN HMP s maintenance na 1 rok, rozšíření technologie zajišťující ochranu interní 
datové sítě MHMP proti hrozbám v reálném čase_ licence, nákup SW podpory pro SIEM 
prostředí, nákup licencí a obnova technologické podpory systému ochrany koncových stanic, 
ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU PRO DETEKCI KYBERNETICKÝCH HROZEB FIDELIS 
ELEVATE- zajištění upgrade a rozšíření licencí Fidelis, dodávka obnovy a podpory všech licencí 
SIEM a dodávka pozáruční podpory HW SIEM na období do 30.6.2025, ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU 
PRO DETEKCI KYBERNETICKÝCH HROZEB FIDELIS ELEVATE- zajištění implementace. 
Pořízení hardware: obnova technologické podpory systému zabezpečení síťového prostředí, nákup 
HW pro SIEM prostředí. 
 
0042663 - Softwarové nástroje pro řízení informačních a komunikačních technologií 
Pořízení software: Low Code Development Platforma aplikací, Low Code Development Platforma 
aplikací. 
 
0042664 - Softwarové nástroje pro modelování architektury informačních systémů 
Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány. 
 
0043537 - Projekty informačních a komunikačních technologií Smart Cities 
Pořízení software: intermodální plánovač trasy, tvorba a rozvoj webové navigace na odběrová 
místa – COVID. 
 
 
MHMP – AMP 
 
0043457 - Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I 
Stěžejní v rámci této akce byla výměna dveří na požárním schodišti v objektu SO 04, jejímž cílem 
bylo zvýšení požární odolnosti a bezpečnosti objektu. S ní souvisela i výměna požárních sirén a 
další dílčí úpravy. Dále proběhla rekonstrukce fasády objektu SO 05 do Archivní ulice jako první 
etapa rekonstrukce hlavní nákladní rampy pro příjem archiválií. Její druhá etapa, stejně jako 
rekonstrukce recepcí informační přepážky AMP a ostrahy objektu, je plánována na rok 2022, v 



roce 2021 byly provedeny pouze projekční práce. Tyto akce se nepodařilo realizovat vzhledem k 
nedostatku kapacit dodavatelů v době coronavirové krize. Nákupem dvou trezorových skříní bylo 
zvýšeno zabezpečení vzácných archiválií před odcizením. 
 
0044427 - Úpravy a dovybavení objektu Chodovec II. 
V rámci této akce nebylo v r. 2021 čerpáno. Záměry na pořízení plošného skeneru A3 a 2ks 
grafických pracovní stanic se nerealizovaly pro nedostupnosi těchto zařízení z důvodu omezení 
výroby a dodávek způsobených pandemií Covid. Tyto nákupy chceme realizovat v dalším období. 
Stejně tak nebyl realizován nákup nového racku do DS.  
 
0044685 - Střednědobá obnova a modernizace systémů Archivu hl. m. Prahy 
V rámci obnovy vybavení konzervátorské a restaurátorské dílny byla pořízena nová drátošička, 
zakoupení dvou knihařských lisů tamtéž se z důvodu problémů na straně dodavatele uskuteční v 
roce 2022. Bylo pořízeno nové diskové pole s vyšší datovou kapacitou, na stará disková pole již 
není poskytována technická podpora. Z prostředku akce byl zakoupen nový server do racku v DS 
sloužící pro virtualizaci prostředí Archivu hl. m. Prahy, knižní skener pro šetrné skenování 
předloh do rozměru A2 a nové zařízení, fotoaparát, sloužící k digitalizaci listin a 3D objektů pro 
digitální fotografii.  
 
0045196 - Nákup archiválií a akvizicí 
Byli doplněné sbírky starých tisků Archivu hl. m. Prahy o tisky, které dokladují vysokou 
typografickou a grafickou úroveň pražských nakladatelství v 16. století. 
 
 
MHMP – INV 
 
0040554 – Společný objekt Chodovec II 
Nová budova slouží jako technické zázemí archivu MHMP. Objekt byl zkolaudován, probíhá 
proces vyvádění majetku. V návaznosti na požadavky odboru informatiky a hlášené provozní 
problémy budou realizovány úpravy související s optimalizací napájení a úpravou funkcí Central 
stop a Total stop. V roce 2021 byl INV MHMP vybrán zhotovitel a zrealizována akce 
Optimalizace napájení objektu. 
 
0044686 – Multifunkční budova MHMP 
Multifunkční budova MHMP bude sloužit pro zaměstnance Magistrátu HMP. Umožní tak 
nejenom rozšíření stávajících prostorových kapacit MHMP, ale bude možné ji využít i pro 
dočasné přestěhování zaměstnanců po dobu rekonstrukce stávajících využívaných objektů. 
Součástí stavby je realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně parkovacích stání 
a potřebné technické infrastruktury. V roce 2021 INV MHMP dle dohody nepokračoval v přípravě 
akce a čekal na zpracování architektonické studie, kterou zajišťuje IPR Praha. Nebyly čerpány 
žádné finanční prostředky. 
 
 
MHMP – SLU 
 
0005778 - Obměna a doplnění rozmnožovací techniky 
V rámci jednotného reprografického systému jsou finanční prostředky investiční akce používány 
na zajištění modernizace technického a technologického vybavení administrativních prostor 
MHMP a copycentra kopírovací technikou. V r. 2021 byla z rozpočtu akce uhrazena dodávka a 
instalace produkčního barevného multifunkčního stroje a produkčního černobílého multifunkčního 
zařízení. 



0006104 - Obměna vozidel autoparku MHMP 
U této akce v r. 2021 jsme v 2. pololetí 2021 předpokládali zakoupení dvou vozidel s hybridním 
pohonem, ale v rámci vypsané veřejné zakázky na dodávku dvou vozidel nebyla doručená žádná 
cenová nabídka. 
 
0008103 - Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce 
Předmětem akce je rekonstrukce objektu Clam-Gallasova paláce. V rozpočtu je zahrnuta 
kompletní rekonstrukce stavební části interiérů Clam-Gallasova paláce, okenních otvorů a všech 
rozvodů a kanalizace. Součástí revitalizace je i obnova nádvoří a veškeré terénní úpravy v objektu 
a přilehlých vnitřních prostranství. V r. 2021 bylo vyčerpáno 90,32 % veškerých finančních 
prostředků z rozpočtu akce. Kromě úhrady za úpravu dokumentace se jednalo o dokončení 
hrubých zednických prací – zhotovení nové výtahové šachty, provedení nových stropů, provedení 
instalačních rozvodů objektu, dále restaurátorské činnosti na dřevěných prvcích objektu, práce na 
malbách a freskách.  
 
0042579 - Rozvoj a obnova jednotného bezpečnostního systému 
Investiční akce "Rozvoj a obnova jednotného bezpečnostního systému (JBS)" je realizována 
dlouhodobě. V roce 2021 jsme využili téměř veškeré investiční prostředky z rozpočtu r. 2021. 
Čerpali jsme především na postupný přechod CCTV z analogové na IP technologii a vybudování 
nového systému JBS v objektech MHMP. Systém JBS byl modernizován v Rytířské 10, nově 
instalován v paláci Adria, Řásnovka a na pracovišti DSC ve Vysočanech a v objektu Charvátova 
byl doplněn kamerový systém.  
 
0042712 - Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci energetických služeb se zárukou 
Akce dle metody EPC (energetické služby se smluvně zaručeným výsledkem) zahrnuje 
modernizaci systémového zdroje vytápění a chladu v objektech MHMP (NR, NÚB, MK HMP, SR 
a přípravu pro Clam-Gallasův palác) napojených na centrální kotelnu v budově Nové radnice. V r. 
2021 byly uhrazené pravidelné kvartální splátky jistiny a úroku a vyčerpána byla celá částka. 
 
0042894 - Rekonstrukce Staroměstské radnice 
Prostředky akce jsou určeny na rekonstrukci přízemí Staroměstské radnice, konkrétně na 
vytvoření zázemí pro pokladny a recepci PCT, na vytvoření propojení mezi Staroměstským 
náměstím a zahradou za budovou SR a na rekonstrukci všech technologií v přízemí a v suterénu 
budovy SR. V r. 2021 byla uhrazena pouze projektová dokumentace pro stavební úpravy 
Staroměstské radnice a Domu U Minuty, na jejímž základě byl vybrán zhotovitel. Vzhledem k 
tomu, že aktuálně platná smlouva č. DIL/01/01/002110/2022 byla podepsána až v r. 2022, nebylo 
možné provést realizaci v r. 2021.  
 
0042972 - Licence k softwarovým nástrojům - kap. 09 v SLU 
Akce je určena na pořízení dlouhodobých licencí k softwarovým (SW) nástrojům v rámci kap. 09 
spravované odborem SLU. V roce 2021 jsme prostředky rezervované pro potřeby odboru OVO a 
OMM nepoužili. 
 
0044087 - Revitalizace objektu Varhulíkové 
Objekt „Varhulíkova“ je kompletně revitalizován, rekonstrukce zahrnula i přípravu pro možné 
budoucí využití budovy pro odbor ZIO. K dnešnímu dni jsou vyčerpány veškeré pohledávky a 
v současném období je stavba již zkolaudována a akce ukončena.  
 
0044088 - Vybavení objektů MHMP 
Finanční prostředky z rozpočtu akce používáme na pořízení nového kancelářského vybavení 
investiční povahy z důvodu rozšíření kancelářské plochy MHMP, v návaznosti na plánovanou 



rozsáhlou rekonstrukcí objektů MHMP. Z prostředků akce bylo v r. 2021 čerpáno především na 
vytvoření a zprovoznění nového kontaktního centra, na pořízení platebního automatu do DSC 
Vysočany, na kancelářskou techniku, velkoplošnou obrazovku a na vybavení Tiskového centra, na 
doplnění regálového systému DSC. Očekávané investice na úpravy a zařízení objektu Řásnovka 
nebyly uskutečněny. 
 
0044089 - Úpravy objektů MHMP 
V rámci této akce jsou alokovány finanční prostředky na zajištění funkčnosti, modernizaci a 
úpravy administrativních objektů MHMP ve správě odboru SLU. V r. 2021 bylo čerpáno na 
montáž přepážkových pracovišť v budově STK Vysočany, na dodávku a montáž světelné clony u 
výtahu na SR, na projektové dokumentace k připravovaným rekonstrukcím, dále na stavební 
úpravy při zřízení recepce ve Škodově paláci. Finanční prostředky, původně rezervované na 
rekonstrukci budovy, klimatizační systém a úpravu prostor Řásnovka, včetně prostředků na 
úpravu nových prostor pro dětské skupiny v paláci TeTa, použijeme v r. 2022. 
 
0045188 - Chlazení Nové úřední budovy 
Finanční prostředky jsou alokovány na vybudování centrálního rozvodu chlazení objektu Nové 
úřední budovy. Akci jsme předpokládali zahájit na podzim r. 2021, avšak smlouva 
DIL/01/01/002094/2021 – „Provedení klimatizačního systému v NÚB“, byla podepsána až dne 
17. 12. 2021 a práce proto nemohly být v r. 2021 započaty. Z rozpočtu akce bylo čerpáno pouze 
na realizační dokumentaci pro chlazení objektu NÚB. 
 
0045190 - Nový audio řetězec v sále ZHMP 
Investiční akce byla založena z důvodu zajištění výměny zvukového a hlasovacího řetězce 
audiovizuálního systému v jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy za nový kvůli zastaralosti a 
nedostatečné srozumitelnosti ozvučení. Vzhledem k tomu, že realizace zakázky vyžaduje fyzickou 
přítomnost pracovníků dodavatele v prostoru úřadu, ale opatření přijatá z důvodu epidemie 
onemocnění COVID-19 v r. 2021 omezovala přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorách, byla 
realizace zakázky odsunuta na období s volnějším provozním režimem úřadu, tzn. na r. 2022. 
 
0045191 - Rekonstrukce fasády a oken Nové úřední budovy 
Akce byla založena z důvodu rekonstrukcí fasád objektu Nové úřední budovy, pochozích ploch 
dvora a renovace okenních prvků výměnným způsobem. Z důvodu zdlouhavého řízení na výběr 
zhotovitele byla smlouva podepsána až v polovině roku 2021. Práce, které měly být provedeny v r. 
2021, proto nemohli být vzhledem k nepříznivým klimatických podmínkám provedeny dle plánu, 
vyčerpáno bylo 28,06 % prostředků z rozpočtu. 
 
0045277 – KORONAVIRUS 
Finanční prostředky jsou určeny na mimořádné zajištění bezpečnostních opatření a prevenci proti 
COVID 19 v nouzovém režimu pro potřeby MHMP. V r. 2021 nebyly čerpány žádné finanční 
prostředky, aktuální epidemiologická situace to nevyžadovala. 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2021 v tis. Kč

Kapitola: 10 - Pokladní správa
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2020 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2021 rok 2021 1.1.-31.12.2021 DEL celkem
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.
MHMP - ROZ 0042466 MČ - investiční rezerva 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 500 000,00
MHMP - ROZ 0042584 Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP 233 000,00 0,00 233 000,00 147 255,30 0,00 0,00 0,00 85 744,70
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. celkem 733 000,00 0,00 733 000,00 147 255,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585 744,70

Celkem akce MČ 0,00 6 095,40 6 095,35 100,00

Celkem 733 000,00 0,00 733 000,00 153 350,70 6 095,35 3,97 0,00 0,00 0,00 585 744,70

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP Celkové zdroje

rok 2021



KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA 
 
 
MHMP – ROZ 
 
0042466 -  MČ - investiční rezerva 
Investiční rezerva pro MČ HMP, určená na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem 
nepokrytých potřeb městských částí hlavního města Prahy, byla pro rok 2021 schválena ve 
výši 500 000,00 tis. Kč a usnesením ZHMP č. 24/19 z 18. 2. 2021 vyčerpána.  
 
0042584 - Rezerva na spolufin. projektů EU/EHP 
Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP, určená na krytí spoluúčasti hlavního města 
Prahy na projektech financovaných z prostředků EU nebo EHP, byla pro rok 2021 schválena 
ve výši 233 000,00 tis. Kč. Vyčerpáno do konce roku 2021 bylo 85 744,7 tis. Kč. 
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