
 

 

Komentář za rok 2012 – kapitálové výdaje 
 

Souhrnný komentář za kapitálové výdaje roku 2012 
 

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl schválen usnesením ZHMP č. 12/1 ze dne 
15.12.2011, bylo zde stanoveno, že objem prostředků určený na kapitálové výdaje ve výši 
10 191 435,70 tis. Kč bude tvořit rezervu v kapitole 10, která bude rozepsána na konkrétní 
investiční akce nejpozději do 30.1.2012 formou úpravy schváleného rozpočtu na rok 2012.  
 
Současně bylo schváleno, že převody nevyčerpaných prostředků z roku 2011 do roku 2012 ve 
výši 1 709 930,60 tis. Kč budou tvořit rezervu ve tř. 8 – financování a rozpad na konkrétní 
rozpočtové položky bude proveden po prověření potřebnosti formou úpravy schváleného 
rozpočtu do 30.1.2012. 
Usnesením ZHMP č. 13/3 ze dne 26.1.2012  k návrhu úpravy schváleného rozpočtu vl. hl. m. 
Prahy na rok 2012 – souhrnný finanční vztah, rozpuštění rezervy na kapitálové výdaje, 
převody nevyčerpaných prostředků u roku 2011, byly prověřeny potřebnosti převodů 
nevyčerpaných prostředků do rozpočtu roku 2012 a upravena jejich výše na 1 377 674,60 tis. 
Kč, o tuto částku byla snížena rezerva ve třídě 8 – financování. Současně byla rozpuštěna 
investiční rezerva vytvořená ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy v kapitole 10 – Pokladní 
správa ve výši 10 191 435,70 tis. Kč navýšená o nerealizované převody finančních prostředků 
z roku 2011 ve výši 384 906,00 tis. Kč.  
Ve smyslu usn. ZHMP č. 21/2 ze dne 29.11.2012 byl rozpočet upraven o převody 
nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2013, které za kapitálové výdaje tvoří částku 
1 438 174,20 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl SR upraven na konečnou částku 
19 078 026,00 tis. Kč. 
 
POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ  KAPITÁLOVÝCH  VÝDAJŮ VLASTNÍHO HL.M.PRAHY  

V LETECH 2000 – 2012 v tis. Kč 
KAPITÁLOVÉ  

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     11 266 106,70  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 
            



 

 

            v tis. 
Kč 

V kapitole 03 byly provedeny úpravy rozpočtu o získané prostředky ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury pro TSK a OMI MHMP a v rámci Operačního programu Doprava pro 
TSK. 
 
K nejpodstatnější úpravě rozpočtu však došlo v kap. 03 – Doprava již v 1. pololetí 2012. 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 21.6.2012 schválilo usnesením č. 18/3 revokaci 
usnesení ZHMP č. 15/1 ze dne 29.3.2012 k návrhu na přijetí 1. tranše úvěru od Evropské 
investiční banky „Finance Contract Prague Metro III – A“ a upravuje původní výši 3 000 000 
tis. Kč na 6 000 000 tis. Kč. Získané finanční prostředky jsou určeny na financování 
investiční akce č. 0004534 – Trasa metra A (Dejvická – Motol) pro Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, a.s.. V roce 2012 bylo profinancováno 4 641 000 tis. Kč, zbývající nečerpaná částka je 
převedena do roku 2013 ke stejnému účelu. 
 
U tunelového komplexu Blanka, konkrétně u akce č. 0000079 – MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, 
bylo ze schváleného rozpočtu ve výši 3 558 406 tis. Kč proplaceno 1 685 382,5 tis. Kč, to je 
47,36 %. Je prováděna kontrola fakturace s rozsahem provedených prací. Tato vysoká 
neuvolněná částka má, spolu s výše uvedenou akcí, zásadní vliv na nízké čerpání prostředků 
v celé kapitole 03, které je 73,21 %. 
 
V kap. 02  - Městská infrastruktura snižuje % čerpání akce č. 0006963 – Celková přestavba a 
rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově,  kde ze schváleného rozpočtu 500 000 tis. Kč bylo 
vyčerpáno 8 653 tis. Kč, tj. 1,73 %. Začátkem roku 2012 probíhala jednání na MŽP se 
zástupci EK DG REGIO za účelem přidělení podpory z OPŽP na etapu 0001 – nová vodní 
linka. Pro tato jednání byla využívána konzultační a poradenská činnost advokátních 
kanceláří. Žádost o finanční podporu nebyla doporučena a byla ukončena jeho administrace 
v rámci programu OPŽP. Na základě nepřidělení podpory Rada HMP jmenovala  komisi pro 
řešení dalšího postupu přípravy a realizace stavby ÚČOV. Na základě požadavků komise byly  
vypracovány analýzy projektu a studie na úsporná opatření pro realizaci etapy 0001.  
 
V podstatě tyto tři akce tvoří základ historicky nejnižšího čerpání prostředků od roku 2000 
vzhledem k upravenému rozpočtu, který je 74,73 %. 
 
Nejnižší čerpání přidělených prostředků je v kap. 01 – Rozvoj obce, kde z UR 69 107,90 tis. 
Kč bylo vyčerpáno 21 032,57 tis. Kč, to je 30,43 %. Nebylo čerpáno např. na akci 0041336 – 
Byty zvláštního určení (10 000 tis. Kč), nebo u akce č. 0040951 – Revitalizace náplavek je 
čerpáno z 10 000 tis. Kč 3 600 tis. Kč (36,01 %). To, ovšem vzhledem k výše zmíněným 
miliardovým částkám, nehraje významnou roli. 
 
V rámci jednotlivých kapitol jsou zpracovány podrobné tabulkové přehledy na úroveň 
jednotlivých investorů a konkrétních investičních akcí nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu 
investičních akcí HMP dle správců za období 12/2012“. Podrobné komentování postupu  
přípravy, realizace a věcného vývoje u jednotlivých akcí vč. zdůvodnění případného 
nečerpání prostředků je uvedeno v  komentářích u konkrétních  investičních akcí v rámci 
jednotlivých kapitol.  
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2012 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU Investiční Skutečné % plnění Rozpočet Čerpání Účetní Zbývá

akce akce k 31.12.2011 transfery čerpání Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2012 rok 2012 1.1.-31.12.2012 DEL celkem

Správce: 0003 - Mgr. Ivan Kabický

MHMP - OMI 0000209 Byty Beranka 18 694,06 13 453,60 0,00 1 194,00 1 193,75 99,98 0,00 4 046,46

MHMP - OMI 0000239 Byty-Lysolaje 582 675,00 3 763,58 0,00 144,00 144,00 100,00 0,00 578 767,42

MHMP - OMI 0009812 Na Pomezí byty + TI 224 670,00 105 055,04 0,00 59,00 58,80 99,66 0,00 119 555,96

MHMP - OMI 0040506 DPS Nebušice-rozšíření 17 000,00 321,23 0,00 364,00 363,80 99,95 0,00 16 314,77

MHMP - OMI 0041336 Byty zvláštního určení 24 561,10 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 14 561,10

Správce: 0003 - Mgr. Ivan Kabický celkem 867 600,16 122 593,45 0,00 11 761,00 0,00 1 760,36 14,97 0,00 0,00 0,00 733 245,72

Správce: 0004 - Ing. Pavel Richter

MHMP - OMI 0000090 IP pro stavby v kap.01 31 331,82 3 331,82 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00 27 923,00

MHMP - OMI 0000112 Dofakturace 30 000,00 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 29 929,00

MHMP - OMI 0000186 Kolektor Revoluční - Dlouhá 940 000,00 16 576,67 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 922 423,33

MHMP - OMI 0000187 Kolektor Václavské náměstí 636 830,88 328 430,29 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 307 400,58

MHMP - OMI 0004679 Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín 1 087 000,17 11 475,91 0,00 1 956,00 1 617,24 82,68 0,00 1 073 568,26

MHMP - OMI 0007496 Kolektor Centrum-Smíchov 1 600 000,00 27 004,07 0,00 3 000,00 215,21 7,17 0,00 1 569 995,93

MHMP - OMI 0008615 Kolektor Hlávkův most 332 000,00 12 735,82 0,00 51,90 51,90 100,00 0,00 319 212,28

Správce: 0004 - Ing. Pavel Richter celkem 4 657 162,87 399 554,58 0,00 7 155,90 0,00 1 884,34 26,33 0,00 0,00 0,00 4 250 452,38

Správce: 0007 - Ing. Václav Novotný

MHMP - OMI 0041176 Rekon. Šlechtovy restaurace 240 000,00 15 590,51 0,00 5 000,00 638,56 12,77 0,00 219 409,49

Správce: 0007 - Ing. Václav Novotný celkem 240 000,00 15 590,51 0,00 5 000,00 0,00 638,56 12,77 0,00 0,00 0,00 219 409,49

Správce: 0009 - RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

MHMP - SE 1 0041670 Územně plánovací dokumentace 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správce: 0009 - RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. celkem 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správce: 0010 - Radek Lohynský

MHMP - OMI 0000016 Centrální park JZM I 231 243,00 162 872,80 0,00 807,00 806,61 99,95 0,00 67 563,20

MHMP - OMI 0000026 Úprava Parteru nám.J.Palacha 150 000,00 759,71 0,00 80,00 80,00 100,00 0,00 149 160,29

MHMP - OMI 0004502 Park U Čeňků 400 000,00 25 135,66 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 0,00 371 864,34

MHMP - OMI 0008262 JM I - ukončení Centrálního parku 236 000,00 57 216,85 0,00 7 000,00 6 132,46 87,61 0,00 171 783,15

MHMP - OMI 0008267 Radotín - rekreační zóna 424 677,00 135 164,86 0,00 304,00 302,54 99,52 0,00 289 208,14

MHMP - OMI 0008268 Rokytka - rozvoj území 850 000,00 37 625,47 0,00 10 000,00 2 024,02 20,24 0,00 802 374,53

MHMP - OMI 0040555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ350 000,00 5 287,92 0,00 2 000,00 802,90 40,15 0,00 342 712,08

MHMP - OMI 0040951 Revitalizace náplavek 750 000,00 22 315,44 0,00 10 000,00 3 600,79 36,01 0,00 717 684,56

Správce: 0010 - Radek Lohynský celkem 3 391 920,00 446 378,70 0,00 33 191,00 0,00 16 749,32 50,46 0,00 0,00 0,00 2 912 350,30

rok 2012

Celkové zdroje Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Zdroje organizace/MČ Celkové zdroje



Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU Investiční Skutečné % plnění Rozpočet Čerpání Účetní Zbývá

akce akce k 31.12.2011 transfery čerpání Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2012 rok 2012 1.1.-31.12.2012 DEL celkem

rok 2012

Celkové zdroje Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Zdroje organizace/MČ Celkové zdroje

Celkem odbory MHMP 9 168 683,03 984 117,23 0,00 69 107,90 21 032,58 30,43 0,00 0,00 0,00 8 115 457,90

Celkem PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 9 168 683,03 984 117,23 0,00 69 107,90 0,00 21 032,58 30,43 0,00 0,00 0,00 8 115 457,90

Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání) 21 032,58 30,43



 

 

Kapitola 01 - Rozvoj obce 
 
MHMP – OMI 
 
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. 
 
0000026 – Úprava parteru nám. Jana Palacha 
Akce nebude realizována. 
 
0000186 - Kolektor Revoluční – Dlouhá 
Jedná se výstavbu kolektoru  (pro nové vedení inženýrských sítí) včetně kolektorových 
přípojek k jednotlivým objektům, kde hlavní větev je situována pod ulicí Revoluční s místem 
napojení na nám. Republiky, v ulici Lannova a je ukončena na nábřeží Ludvíka Svobody. 
Boční větve  jsou v ulicích Na Poříčí, Truhlářská, Dlouhá, Soukenická, Klimentská, 
Řásnovka. 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 
prodloužením. Stavba je připravena k zahájení.   
 
0000187 – Kolektor Václavské náměstí 
Etapa 0004 – stánky Můstek 
Etapa řeší napojení na elektrickou energii – odběrných míst pro pořádání obchodních a 
společenských akcí ve spodní části Václavského náměstí. Stavba byla  dokončena a 
zkolaudována. Odbor výstavby ÚMČ Praha 1  vydal souhlas ze změnou užívání stavby - 
prodloužení užívání stavby  do 31.12.2013.    
Etapa 0005 – Václavské nám. – horní část 
Jedná se o vybudování kolektoru 3. kategorie v horní části Václavského náměstí s napojením 
na stávající kolektorové šachty Š17b a Š17c Kolektoru Vodičkova, se třemi odbočnými 
větvemi – do ulice Opletalova s propojením na stávající kolektor CIA – 3. kategorie, dále 
s propojením odbočnou větví do ulice Štěpánská a napojení na stávající kolektor Vodičkova a 
dále vybudování třetí odbočné větve do ulice Krakovská. Tento kolektor má zajistit napojení 
na stávající technickou komoru TK 41 kolektoru 2. kategorie – Centrum 1, před 
Mezibranskou ulicí. Celková délka navrhované trasy je cca 1150 bm. Kolektor bude 
realizován ražbou prováděnou hornickým způsobem a je veden v průměrné hloubce 13  m. 
V kolektoru budou umístěny inženýrské sítě. Probíhá přípravná fáze shromažďování podkladů 
pro zahájení projektové přípravy.   
 
0000209 – Byty Beranka 
Jedná se o výstavbu cca 520 bytových jednotek (počet bude upřesněn po ukončení územního 
řízení) v 18-ti bytových objektech, potřebné stavební úpravy komunikace Na Berance, 
výstavbu okružní křižovatky v místě stávající nevyhovující křižovatky ulic Bořetická x Ná-
chodská, výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí včetně místních komunikací a parkovacích 
stání. Podmiňující investicí je výstavba propojovací komunikace mezi stávajícími 
rychlostními komunikacemi a likvidace dešťových vod v dané lokalitě. 
 
0000239 – Byty – Lysolaje 
Akce nebude realizována. 



 

 

 
0004502 - Park U Čeňků 
Stavba řeší vytvoření parku celoměstského významu u sídliště Černý Most s mnohostranným 
využitím pro nejrůznější sportovní aktivity a rovněž pro chvíle odpočinku a relaxace v klidu 
přírody. V I. polovině roku 2008 byla zpracována dokumentace pro ÚR etapy 0001  a 0003. 
V roce 2010 bylo zajištěno územní rozhodnutí na projednávané etapy a v průběhu roku 2011 
byla dokončena dokumentace pro stavební povolení a zapracovány připomínky dotčených 
orgánů státní správy. V I. pololetí 2012 byla získána potřebná povolení pro zahájení prací 
etapy 0001  a  nyní probíhá definování startovacího rozsahu této etapy. Etapa 0003, která 
navazuje na  etapu 0001 je investorsky připravena po právoplatné územní rozhodnutí a je 
předpoklad, že v I. čtvrtletí 2013 budou vydána příslušná stavební povolení.           
 
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, díky čemuž bude rekultivováno území v centru 
města o rozloze 32  hektarů. 
Pro celou stavbu bylo v roce 2008 zajištěno pravomocné územní rozhodnutí, jehož platnost 
byla v  roce 2011 prodloužena. Stavba byla etapizována, přičemž do doby rekonstrukce 
Libeňského mostu, v rámci které bude zprůtočněno jeho předpolí v inundačním území, mohou 
být realizovány první dvě etapy: 
Etapa 0001 – poldr s oddychovou zónou 
Stavba bude zahájena první etapou v jihozápadní části řešeného území, kde snížením terénu 
v části budoucího obtokového ramene dojde ke zřízení poldru, jehož parková úprava umožní 
v době mimo povodňové události rekreaci obyvatel města. V rámci 20. výzvy Operačního 
programu životní prostředí, podoblast podpory 1.3.2 byla SFŽP akci přidělena dotace ve výši 
100,6  mil. Kč. V průběhu prvního povolení pak byla SFŽP odsouhlasena zadávací 
dokumentace a bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, které bylo ukončeno 
v prosinci rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky. Před koncem roku byla pro návaznou 
parkovou úpravu v zájmovém území etapy 0001 podána žádost o dotaci v rámci 10. výzvy 
Operačního Programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1. 
Etapa 0002 – rozšíření poldru 
Druhá etapa rozšíří plochu a objem poldru, provedeného v etapě první, směrem k Libeňskému 
mostu. V roce 2012 byla zpracována dokumentace pro stavební řízení, která byla projednána, 
a bylo požádáno o stavební povolení. SFŽP také rozhodl o přidělení dotace v rámci 27. výzvy 
Operačního programu životní prostředí, podoblast podpory 1.3.2 ve výši 102,5 mil. Kč. 
  
0007496 - Kolektor Centrum – Smíchov 
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 prodloužením. Stavba je připravena k zahájení. V I. pololetí r. 2012 probíhala 
koordinace se stavbami v dané lokalitě.    
 
0008262 - JM I – ukončení Centrálního  parku   
Řešený prostor se nachází mezi stanicemi metra Opatov a Háje. Území je obdélníkového 
tvaru o rozměrech cca 832x140 m obklopené stávajícími bytovými objekty.    
Stavba obsahuje: Komunikace a zpevněné plochy, amfiteátr, vodní prvky, sportovní hřiště, 
dětské hřiště, veřejné osvětlení parku, umělecké objekty a výtvarná díla. Součástí Centrálního 



 

 

parku bude i samostatná zpevněná cesta pro cyklisty. Stavba byla delimitována  Městskou 
částí Prahy 11 na OMI MHMP delimitačním protokolem ze dne 7.9.2006. Z důvodu časového 
odstupu při řešení majetkoprávních vztahů byla rozdělena na dvě části. Etapa 0001 východ – 
stavební práce v roce 2011 pokračovaly na realizaci promenádní  komunikace včetně 
slavnostního osvětlení. Etapa dokončena v 06/12.    
Etapa 0006 západ  - bylo vydáno ÚR s nabytím právní moci dne 14.6.2011. Dokumentace pro 
stavební povolení předaná v prosinci 2012. 
 
0008268 -Rokytka – rozvoj území  
Cyklostezka 
Trasa cyklostezky v dl. 3150 bm umístěna v převážné části na tělese bývalé železniční vlečky 
ČKD Vysočany. Součástí stavby jsou i žel. mosty přes ul. Freyovu a Poděbradskou. Podél 
celé trasy cyklostezky bude položeno veřejné osvětlení. Stezka je obousměrná 3,5 m šíře 
s živičným povrchem. V roce 2011 byly dokončeny objekty zajištění náhradní trasy 
cyklostezky v prostoru Ocelářská Freyova po dobu realizace přilehlé stavby investora 
Moravská opravárenská a.s. a sadové úpravy. Nedokončen zůstává objekt Veřejného 
osvětlení, pro který bylo zajištěno prodloužení platnosti stavebního povolení a aktualizováno 
zajištění příkonu el. energie v připojovacích bodech VO. 
Dále byla zahájena příprava a realizace následujících etap stavby:  
Etapa 0001 U Hřiště I - stezka pro cyklisty a pěší v délce 58 m podél toku Rokytky 
propojující východní chodník ul. Sokolské se stávající cyklostezkou - zajištěno Ohlášení 
stavby spolu s územním souhlasem a DVZ je k dispozici k zajištění zhotovitele. 
Etapa 0002 Kovanecká - stezka pro cyklisty a pěší v délce 256 m podél toku Rokytky u ul. 
Kovanecké – u této etapy podána žádost o ÚR v 04/12 - pokračování řízení čeká na ukončení 
převodu pozemků z ČR-Úřad pro zastupování státu na MČ Praha 9.  
Etapa 0003 U Hřiště II - povrch chodníku v délce 85m - část - povrch chodníku dokončen v r. 
2011. Podána žádost o dodatečné povolení stavby - dokončení řízení čeká na ukončení 
převodu pozemků z ČR-Úřad pro zastupování státu na MČ Praha 9. Část- VO u ul. 
Kovanecké – vydáno ÚR s nabytím PM 15.12.2012. Nyní je projednávána DSP pro podání 
žádosti o stavební povolení.  
Etapa 0004 Mosty  -  oprava  2 mostů  pro pěší  a  demontáž  1 mostu  pro pěší  přes  Rokytku 
v oblasti od ul. Sokolovské k ul. Podvinný mlýn – etapa dokončena v 03/12. 
Etapa 0005 Park Pod Lávkou - parková úprava prostoru mezi ul. Freyova, Ocelářskou a 
tokem Rokytky – doplnění pěší komunikační sítě a umístění minigolfu - ÚR vydáno. Podána 
žádost o SP pro část A - na pozemcích hl. m. Prahy. U části B se čeká na ukončení směny 
části pozemku s hl. m. P. 
Etapa 0006 Park Zahrádky - parková úprava bývalé zahrádkářské kolonie u kom. U Elektry s 
vybavením pro různé typy sportovně rekreačního využití ohraničená tokem Rokytky a nově 
vybudovanou cyklostezkou včetně umístění sochy V. Boudníka – studie je projednána, byly 
nově stanoveny podmínky pro DÚR Odborem rozvoje veřejného prostoru MHMP, odd. péče 
o zeleň - správa vodních toků – projednává se úprava dokumentace. 
Etapa 0007 Mezitraťová - cyklostezka v délce 720 m včetně přemostění toku Rokytky,      
pokračování celopražské páteřní cyklotrasy A 43 navazující na cyklostezku od Hořejšího 
rybníka k ul. U schodů – pozastavena příprava v 05/12 - kolize s revitalizací potoka Rokytky. 
Etapa 0008 Smetanka - oprava vozovky a jednostranného chodníku v ul. Pod Smetankou 
v délce 66 m  – DVZ pro zajištění realizace k dispozici. 
 
0008615 - Kolektor Hlávkův most 
Stavba kolektoru 2. kategorie, spojujícího stávající kolektory na obou předmostích Hlávkova 
mostu (kolektor SPHM a kolektor RNLS). Jedná se o stavbu, která je připravována v 



 

 

souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Hlávkova mostu, kdy do kolektoru budou přeloženy 
inženýrské sítě dnes vedené po mostě. 
Územní rozhodnutí a stavební povolení je vydáno včetně nabytí právní moci. Veškerá 
vodoprávní rozhodnutí jsou rovněž vydána a nabyla právní moci. 
Průběžně byla prodloužena platnost vydaných rozhodnutí a lhůt k ukončení stavby. Kolektor 
byl projekčně rozšířen  o technickou TK 101 u jámy J 101. Toto bylo vyvoláno potřebou 
zajistit propojení jiné infrastrukturní  stavby (vývodové tunely TR Karlín) na systém 
kolektorů. Stavba je připravena k zahájení.  
 
0040555 – Zokruhování výtlačného řadu Praha východ 
Vzhledem k současným potížím zásobování vodou území mezi Újezdem u Průhonic, 
Pitkovicemi a Uhříněvsí  připravuje odbor městského investora MHMP stavbu vodovodního 
přivaděče DN 800 v délce cca 5,5 km „Újezd u Průhonic – Pitkovice – Uhříněves“. Celá 
stavba bude ve změně Územního plánu, která má být projednána, zařazena jako veřejně 
prospěšná stavba. 
S ohledem na to, že byly nebo budou zahájeny stavby: komunikace Průhonice – Pitkovice 
(ulice K Dálnici) a výstavba bytového komplexu Pitkovice (investor Central Group), 
vyplynula nutnost vzájemné koordinace a urychleného řešení trasy vodovodu v části 
Uhříněves – Pitkovice, s napojením před drážním tělesem v Uhříněvsi až po hranici pozemků 
č.p. 238/2 a č.p. 238/68 v Pitkovicích. V současné době je projednáno ÚR a žádost o ÚR bude 
podána po vyřešení převodu pozemků mezi SVM MHMP a SŽDC ( řeší se od 08/2012 ). 
Předpoklad podání žádosti o vydání ÚR je v 05/2013. 
   
0040951 - Revitalizace náplavek  
Náplní této stavby je oživit a zpřístupnit občanům hlavního města a jeho návštěvníkům oba 
břehy Vltavy po celé délce jejího toku územím Prahy. V místech kde náplavky nejsou, je 
formou studie uvažováno o jejich doplnění tak, aby dostavba jednak propojila dosud 
nespojené úseky a současně poskytla nový a neotřelý pohled na pražské památky a současně 
umožnila například rozvoj cyklo-dopravy. Etapa 0003 Pobřežní cesta – U ledáren. Etapa 0004 
Bubenské nábřeží - Libeňský most. Na obě etapy jsou vypracovány dokumentace pro územní 
rozhodnutí a probíhá jejich projednávání spolu se zapracováváním jednotlivých připomínek 
dotčených orgánů a organizací. V I. pololetí 2013 se předpokládá získání územních 
rozhodnutí včetně nabytí právní moci na tyto lokality. 
Etapa 0005 Lodnická – Freestyle park Modřany, cyklostezka  
Jedná se o vybudování chybějícího úseku cyklostezky „A2 – Vltava pravobřežní“ na Praze 4 
v Hodkovičkách v délce 1 103 m od ulice Lodnická až k areálu Freestyle park Modřany. 
Stavba cyklostezky byla v roce 2012 dokončena, zkolaudována a byly zkompletovány 
podklady pro vyvedení DHM z účtu OMI MHMP.  
 
0041176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace 
Tato stavba představuje kompletní rekonstrukci objektu Šlechtovy restaurace situované 
v parku Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7. V současné době je na stavbu vydáno 
platné SP. Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, výběr však nebyl uzavřen a 
v současné době se projednává snížení rozsahu stavebních prací ve vazbě na dostupné 
finanční prostředky. Pokud skutečně ke změně rozsahu stavby dojde, vyžádá si tato změna 
nové projednání s dotčenými orgány státní správy a pravděpodobně změnu stavby před 
dokončením, což je ve své podstatě nové stavební povolení.  
 
0041336 – Byty zvláštního určení 
Akce se v roce 2012 nerealizovala. 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2012 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastuktura
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU Investiční Skutečné % plnění Rozpočet Čerpání Účetní Zbývá

akce akce k 31.12.2011 transfery čerpání Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2012 rok 2012 1.1.-31.12.2012 DEL celkem

Správce: 0004 - Ing. Pavel Richter

MHMP - OMI 0000012 Protipovod.opatř.na ochr.HMP 4 340 480,90 3 702 999,03 0,00 183 450,00 183 448,89 100,00 0,00 454 031,87

MHMP - OMI 0000013 BABA II - rekon.IS 214 798,00 48 364,68 0,00 2 000,00 1 172,68 58,63 0,00 164 433,32

MHMP - OMI 0000050 TV Slivenec 596 820,00 399 686,91 0,00 43 982,00 43 977,64 99,99 0,00 153 151,09

MHMP - OMI 0000085 TV Řepy 187 434,54 166 834,54 0,00 2 100,00 2 076,98 98,90 0,00 18 500,00

MHMP - OMI 0000088 TV Libuš 662 990,00 471 310,45 0,00 5 500,00 5 059,74 92,00 0,00 186 179,55

MHMP - OMI 0000092 TV Zličín 346 957,72 262 348,99 0,00 15 300,00 15 235,76 99,58 0,00 69 308,73

MHMP - OMI 0000093 TV Kbely 590 746,90 459 559,26 0,00 1 100,00 1 062,46 96,59 0,00 130 087,64

MHMP - OMI 0000100 TV Zbraslav 640 054,27 530 868,14 0,00 800,00 694,65 86,83 0,00 108 386,13

MHMP - OMI 0000101 TV Újezd 362 580,28 240 284,13 0,00 19 050,00 18 957,74 99,52 0,00 103 246,16

MHMP - OMI 0000102 TV Koloděje 259 900,00 101 507,59 0,00 120,00 118,02 98,35 0,00 158 272,41

MHMP - OMI 0000106 TV Šeberov 400 000,16 290 494,90 0,00 5 100,00 4 708,00 92,31 0,00 104 405,26

MHMP - OMI 0000113 TV Lipence 510 200,00 276 909,85 0,00 130 000,00 129 497,13 99,61 0,00 103 290,15

MHMP - OMI 0000114 TV Stodůlky 277 740,00 118 715,25 0,00 14 700,00 14 590,95 99,26 0,00 144 324,75

MHMP - OMI 0000117 TV Zbuzanská 60 000,00 11 427,79 0,00 10,00 7,50 75,00 0,00 48 562,21

MHMP - OMI 0000132 TV Točná 570 000,00 89 665,46 0,00 9 000,00 8 956,33 99,51 0,00 471 334,54

MHMP - OMI 0000133 TV Ďáblice 153 900,00 116 260,10 0,00 2 000,00 1 834,40 91,72 0,00 35 639,90

MHMP - OMI 0000134 TV Dolní Počernice 592 349,47 359 846,28 0,00 43 000,00 42 996,52 99,99 0,00 189 503,19

MHMP - OMI 0000137 TV Kyje - Hutě 397 171,00 330 768,56 0,00 800,00 637,60 79,70 0,00 65 602,44

MHMP - OMI 0000138 TV Kunratice 873 100,00 719 402,26 0,00 15 300,00 15 300,00 100,00 0,00 138 397,74

MHMP - OMI 0000152 TV  Dolní Chabry 178 885,68 167 201,43 0,00 314,00 309,93 98,70 0,00 11 370,25

MHMP - OMI 0000161 TV Kolovraty 287 760,00 249 067,75 0,00 500,00 461,61 92,32 0,00 38 192,25

MHMP - OMI 0000196 TV Klánovice 357 200,00 189 219,73 0,00 19 100,00 19 098,84 99,99 0,00 148 880,27

MHMP - OMI 0000204 TV Nebušice 436 410,00 212 983,56 0,00 22 805,00 21 743,99 95,35 0,00 200 621,44

MHMP - OMI 0000218 TV Jahodnice 167 390,91 148 071,57 0,00 400,00 395,42 98,86 0,00 18 919,34

MHMP - OMI 0003082 TV Radotín 1 269 796,30 1 136 448,99 0,00 35 220,30 35 152,54 99,81 0,00 98 127,01

MHMP - OMI 0003090 TV Řeporyje 804 030,00 401 623,59 0,00 41 830,00 41 826,34 99,99 0,00 360 576,41

MHMP - OMI 0003103 TV Lochkov 267 750,83 238 553,44 0,00 3 900,00 3 880,50 99,50 0,00 25 297,38

MHMP - OMI 0003106 TV Suchdol 619 400,00 204 227,74 0,00 12 047,00 12 004,78 99,65 0,00 403 125,26

MHMP - OMI 0003111 TV Lysolaje 439 400,00 393 844,12 0,00 1 103,00 916,23 83,07 0,00 44 452,88

MHMP - OMI 0003113 TV Přední Kopanina 138 391,39 111 454,39 0,00 1 600,00 1 557,18 97,32 -192,63 25 529,63

MHMP - OMI 0003119 TV Čakovice 1 271 400,00 727 936,04 0,00 75 690,00 75 690,00 100,00 192,63 467 581,33

MHMP - OMI 0003127 TV Běchovice 359 888,47 235 640,25 0,00 11 450,00 11 450,00 100,00 0,00 112 798,22

MHMP - OMI 0003136 TV Satalice 428 521,00 332 726,99 0,00 9 300,00 9 231,65 99,27 0,00 86 494,01

MHMP - OMI 0003140 TV Újezd nad Lesy 1 370 430,00 780 974,23 0,00 61 990,00 61 973,13 99,97 0,00 527 465,77

MHMP - OMI 0003145 TV Vinoř 292 394,64 228 822,19 0,00 3 000,00 2 913,30 97,11 0,00 60 572,45

MHMP - OMI 0003150 TV Benice 95 541,00 54 396,41 0,00 3 136,00 3 135,87 100,00 0,00 38 008,59

MHMP - OMI 0003151 TV Dubeč 393 360,00 303 569,66 0,00 7 000,00 6 771,55 96,74 0,00 82 790,34

MHMP - OMI 0003168 TV Křeslice 195 059,62 126 465,93 0,00 1 433,00 1 432,38 99,96 0,00 67 160,69

MHMP - OMI 0003171 TV Štěrboholy 291 065,50 233 322,11 0,00 10 400,00 10 366,34 99,68 0,00 47 343,39

MHMP - OMI 0003295 TV Horní Počernice 736 027,00 502 003,81 0,00 1 300,00 1 232,54 94,81 0,00 232 723,19

MHMP - OMI 0004506 TV Velká Chuchle 239 969,42 172 519,46 0,00 27 452,00 27 345,08 99,61 0,00 39 997,96

rok 2012

Celkové zdroje Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Zdroje organizace/MČ Celkové zdroje



Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU Investiční Skutečné % plnění Rozpočet Čerpání Účetní Zbývá

akce akce k 31.12.2011 transfery čerpání Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2012 rok 2012 1.1.-31.12.2012 DEL celkem

rok 2012

Celkové zdroje Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Zdroje organizace/MČ Celkové zdroje

MHMP - OMI 0004507 TV Vokovice 200 000,00 30 888,15 0,00 1 200,00 1 100,20 91,68 0,00 167 911,85

MHMP - OMI 0007133 IP pro kapitolu 02 55 000,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 54 958,00

MHMP - OMI 0007499 TV Dolní Měcholupy 211 230,39 152 502,82 0,00 500,00 316,52 63,30 0,00 58 227,57

MHMP - OMI 0007500 TV Praha 6 427 960,00 122 566,05 0,00 31 020,00 31 020,00 100,00 0,00 274 373,95

MHMP - OMI 0007981 TV Za Horou 66 469,00 38 821,59 0,00 50,00 30,00 60,00 0,00 27 597,41

MHMP - OMI 0008588 TV Malá Ohrada 144 000,00 85 330,01 0,00 17 138,00 15 293,54 89,24 0,00 41 531,99

MHMP - OMI 0008618 TV Praha 4 120 000,30 68 333,68 0,00 15 000,00 13 132,23 87,55 0,00 36 666,62

MHMP - OMI 0008950 TV Praha 15 60 461,74 39 962,43 0,00 10 400,00 10 398,64 99,99 0,00 10 099,31

MHMP - OMI 0040018 Dofakturace pro kap. 02 50 000,00 0,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 49 816,00

MHMP - OMI 0040020 TV Letňany 100 000,00 39 064,69 0,00 7 000,00 6 931,31 99,02 0,00 53 935,31

MHMP - OMI 0040021 TV Petrovice 86 150,00 47 600,05 0,00 3 500,00 3 300,09 94,29 0,00 35 049,95

MHMP - OMI 0040022 TV Troja 150 000,00 16 839,84 0,00 23 353,00 23 350,68 99,99 0,00 109 807,16

MHMP - OMI 0040297 TV Hloubětín 342 584,56 122 454,91 0,00 43 000,00 43 000,00 100,00 0,00 177 129,65

MHMP - OMI 0040741 TV Zahradní město 110 000,00 21 047,80 0,00 60,00 60,00 100,00 0,00 88 892,20

MHMP - SVM 0041338 Rekonstrukce kolektorů Východ - Ďáblice, ČM18 900,00 13 736,67 0,00 4 811,50 4 811,45 100,00 0,00 351,83

MHMP - SVM 0041339 Rekonstrukce kolektorů Západ - II. etapa 19 168,24 9 979,64 0,00 9 188,60 9 188,56 100,00 0,00 0,00

Správce: 0004 - Ing. Pavel Richter celkem 24 839 219,23 16 657 455,87 0,00 1 010 729,40 0,00 1 001 155,35 99,05 0,00 0,00 0,00 7 171 033,96

Správce: 0005 - JUDr. Helena Chudomelová

MHMP - OMI 0004508 ZOO - Hrošinec a sloninec 507 235,00 281 628,86 0,00 225 606,00 193 991,45 85,99 0,00 0,14

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY0006936 Expozice 65 887,02 32 353,51 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 1 230,00 1 294,57 0,00 32 303,51

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY0006937 Infrastruktura 48 141,77 13 750,72 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 1 392,00 1 292,23 0,00 32 999,05

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY0006938 Návštěvnická vybavenost 101 461,15 34 225,31 0,00 2 350,00 2 350,00 2 348,52 99,94 0,00 0,00 0,00 64 885,83

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY0006939 Objekt Podhoří čp.280 108 305,14 8 131,05 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 2 150,00 1 612,16 0,00 98 024,09

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY0006942 SZNR 14 877,28 14 827,28 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 70,00 62,58 0,00 -20,00

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY0007503 Areál Západ, 2.etapa 14 316,50 8 295,36 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 1 840,00 683,54 0,00 4 181,14

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY0008277 Komunikace a parkoviště 61 556,64 17 043,06 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 555,00 204,25 0,00 43 958,59

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY0041674 Areál Sever 36 700,00 0,00 0,00 3 467,00 3 467,00 3 467,00 100,00 0,00 33,79 0,00 33 233,00

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 0006032 SZNR 61 152,85 45 924,15 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 5 000,00 3 903,85 0,00 10 228,70

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 0006488 Rek. rozvodů inženýrských sítí 41 260,46 25 919,90 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 1 000,00 633,70 0,00 14 340,56

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 0006826 Technické zázemí 80 647,75 45 647,72 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 100,00 0,00 0,00 34 900,03

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 0006973 Pavilon slonů - přestavba 62 108,11 2 908,91 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 2 200,00 1 137,91 0,00 56 999,21

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 0008652 Rekonstrukce chovného zařízení pro ptáky36 205,69 32 736,84 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 55,00 49,11 0,00 3 413,85

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 0027003 OPPK-Rev. skalního masivu 52 478,17 7 982,87 0,00 19 514,80 19 514,98 29 964,29 153,55 6 500,00 1 997,14 0,00 18 480,50

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 0041270 Rozvoj IT technologií-IT projekty 25 726,76 15 752,02 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 8 500,00 7 455,33 0,00 1 474,74

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 0041862 Expozice velemloků 15 615,27 0,00 0,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 100,00 1 300,00 455,20 0,00 7 615,27

Správce: 0005 - JUDr. Helena Chudomelová celkem 1 333 675,57 587 127,57 0,00 257 637,80 32 031,98 236 471,26 91,78 31 892,00 20 815,35 0,00 457 018,20

Správce: 0006 - Josef Nosek

MHMP - OMI 0041341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou35 000,00 1 302,05 0,00 1 000,00 60,00 6,00 0,00 32 697,95

MHMP - OMI 0041346 Újezd - propojovací komunikace 250 000,00 300,00 0,00 652,00 651,48 99,92 0,00 249 048,00

Správce: 0006 - Josef Nosek celkem 285 000,00 1 602,05 0,00 1 652,00 0,00 711,48 43,07 0,00 0,00 0,00 281 745,95

Správce: 0010 - Radek Lohynský

MHMP - FON 0022221 OPPK-Revit. Břevnovského kláštera 68 189,97 53 937,64 0,00 14 015,80 14 015,82 100,00 0,00 236,54

MHMP - OMI 0000057 Prodloužení stoky A2 1 017 000,00 376 851,60 0,00 39 000,00 36 852,79 94,49 0,00 601 148,40



Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU Investiční Skutečné % plnění Rozpočet Čerpání Účetní Zbývá

akce akce k 31.12.2011 transfery čerpání Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2012 rok 2012 1.1.-31.12.2012 DEL celkem

rok 2012

Celkové zdroje Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Zdroje organizace/MČ Celkové zdroje

MHMP - OMI 0000083 H.Počernice - ČOV Svépravice 528 270,00 392 217,66 0,00 77 439,00 76 873,24 99,27 0,00 58 613,34

MHMP - OMI 0003117 Revital. Drahaňského potoka 30 841,09 30 841,09 0,00 12,00 12,00 100,00 0,00 -12,00

MHMP - OMI 0006963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově12 651 383,00 341 739,72 0,00 500 000,00 8 652,78 1,73 0,00 11 809 643,28

MHMP - OMI 0008498 Vodovodní řad Nová Ves 55 000,00 1 061,97 0,00 240,00 239,70 99,88 0,00 53 698,03

MHMP - OMI 0008548 Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic 150 000,00 2 962,83 0,00 10 000,00 188,40 1,88 0,00 137 037,17

MHMP - OMI 0041672 Vodojem Uhříněves 150 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00

MHMP - OZP 0041570 Zprac. lesních hospodářských osnov 129,53 64,76 0,00 59,30 59,25 99,92 0,00 5,46

MHMP - RVP 0002003 Výkupy lesních pozemků 70 000,00 57 932,77 0,00 366,00 327,63 89,52 0,00 11 701,24

MHMP - RVP 0004859 Stromovka - obnova, I. etapa 116 808,75 96 808,75 0,00 10 000,00 9 997,55 99,98 0,00 10 000,00

MHMP - RVP 0005284 Investice související s areály zeleně 281 549,45 128 074,41 0,00 17 000,00 16 675,16 98,09 0,00 136 475,04

MHMP - RVP 0007528 Plán odpadového hospodářství - kompostárny,SD96 421,73 6 797,66 0,00 300,00 192,80 64,27 0,00 89 324,07

MHMP - RVP 0008305 Realizace nových ploch lesů 53 900,00 40 007,81 0,00 3 500,00 3 364,71 96,13 0,00 10 392,19

MHMP - RVP 0008653 Realizace opatření vyplýv. z energet. auditů303 000,00 8 892,40 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 294 076,60

MHMP - RVP 0040750 Obnova a revital. pražských nádrží 50 000,00 38 013,09 0,00 10 800,00 10 800,00 100,00 0,00 1 186,91

MHMP - RVP 0041673 Investice související s vodními nádržemi 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 10 999,99 100,00 0,00 0,00

LESY HMP 0041832 Voliéry ZS Jinonice 538,00 0,00 0,00 538,00 538,00 538,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LESY HMP 0041833 Zastřešení zázemí ZS Jinonice 95,00 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správce: 0010 - Radek Lohynský celkem 15 634 126,52 1 576 204,14 0,00 695 396,10 633,00 189 884,82 27,31 0,00 0,00 0,00 13 362 526,28

Celkem odbory MHMP 41 264 947,75 18 516 890,92 0,00 1 932 750,50 1 385 110,10 71,67 0,00 0,00 0,00 20 815 306,33

Celkem PO 827 073,57 305 498,71 0,00 32 664,80 32 664,98 43 112,81 131,99 31 892,00 20 815,35 0,00 457 018,07

Celkem 42 092 021,32 18 822 389,63 0,00 1 965 415,30 32 664,98 1 428 222,92 72,67 31 892,00 20 815,35 0,00 21 272 324,39

Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání) 1 417 775,09 72,14



 

 

Kapitola 02 - Městská infrastruktura 
 
MHMP - OMI 
 
0000012 - Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy 
V rámci stavby byla již vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé 
Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína a 
Troji, na podzim 2011 pak byla zahájena realizace opatření ve Velké Chuchli. V průběhu roku 
2012 pokračovala příprava a realizace zbývajících částí stavby v následujícím rozsahu: 
Etapa 0003 – Karlín, Libeň  
část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti 
Tato část obsahuje demolice objektů v záplavovém území mezi Vltavou a protipovodňovou 
hrází jižně od Libeňského mostu, které byly ve sledovaném období dokončeny. Pro následné 
odstranění podzemních konstrukcí a sanaci bodových znečištění v areálu bývalého stavebního 
dvora byl před koncem roku vybrán zhotovitel. 
část 22 Velká Chuchle  
Linie této části prochází ulicí Dostihovou, středním dělícím pruhem Strakonické a za 
zástavbou Velké Chuchle probíhá k západu, kde se zavazuje do železničního tělesa. Malou 
Chuchli bude na její úrovni chránit samostatná linie ve středním dělícím pruhu Strakonické a 
zástavba podél Vrutice bude chráněna alespoň na úroveň dvacetileté povodně z Berounky. 
Linie bude tvořena kombinací železobetonových zídek, mobilního hrazení a zemní hráze a 
bude doplněna opatřeními na kanalizaci. Po dokončení mnohaleté přípravy, která byla ve 
všech fázích napadána několika místními občany zastoupenými JUDr. Kužvartem, byla na 
podzim roku 2011 stavba vybraným zhotovitelem zahájena. Do konce roku 2012 byla 
provedena část linie podél Velké Chuchle a opatření na kanalizaci. 
část 31 Lipence – Dolní Černošice 
Zvýšenými průtoky v Berounce je oblast Dolních Černošic téměř každoročně odříznuta od 
automobilového spojení s metropolí. Proto byla zpracována dokumentace pro územní řízení 
úpravy komunikace Černošická, které zajistí dopravní obslužnost Dolních Černošic do Q5.  
Etapa 0007 – Troja 
část 15 Troja – západ 
Jedná se o součást trojské protipovodňové linie v úseku kolem bývalého areálu 
Diplomatického servisu, kde prostorové podmínky umožnily provedení sypané zemní hráze, 
která v nejvyšším místě dosahuje výšky 8,9  m. Tato část byla provedena na základě výjimky 
ze stavebního zákona a byla dokončena v roce 2010. Zbývá dořešit majetkoprávní vypořádání 
pozemků.  
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 slalomovou dráhu činí cca 310  m. Pro tento 
návazný úsek byla zpracována dokumentace pro územní řízení, která byla projednána a před 
koncem roku bylo vydáno územní rozhodnutí. 
část 20 Troja – komunikace k loděnici 
Městem neakceptovaný požadavek na výkup pozemků dotčených částí 14 Troja – městský 
okruh vyvolal omezení šířky protipovodňové hráze realizované v rámci části 14, čímž 
nemohlo vzniknout požadované komunikační propojení ulic Povltavské a Vodácké. To bude 
v náhradní trase provedeno v rámci části 20. Nová komunikace umožní příjezd k trojské 
loděnici bez nutnosti projíždět zástavbou Městské části Praha – Troja a za povodňových 
stavů, kdy je jediná přístupová silnice zatápěna pod trojskou lávkou, bude sloužit k evakuaci z 
vodáckého areálu.  
část 21 Zkapacitnění Šáreckého potoka 



 

 

Pro eliminaci škod působených při povodňových událostech na Šáreckém potoce v úseku od 
jeho soutoku s potokem Lysolajským po ulici Papírenskou, došlo k nahrazení 6 nekapacitních 
mostů novými konstrukcemi, přeložkám přípojek inženýrských sítí a úpravě koryta potoka. 
Při té příležitosti byl proveden i nový povrch přilehlé komunikace a chodníku. Stavba byla 
dokončena v minulém roce. 
Etapa 0011 – ostatní toky 
část 11 Přední Kopanina 
Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Kopaninského potoka na 
území Městské části Praha – Přední Kopanina v délce cca 1270  m, u které se předpokládá 
využití spolufinancování z Operačního programu životní prostředí. Pro stavbu byly 
zpracovány vstupní průzkumy a následně byla vyhotovena dokumentace pro územní řízení. 
část 21 Nedvězí 
Stavba řeší protipovodňovou úpravu koryta Rokytky na území Městské části Praha – Nedvězí 
v délce cca 560  m. V průběhu roku byla projednána dokumentace úpravy koryta a bylo 
požádáno o vydání stavebního povolení, v říjnu pak byl vydán pokyn ke zpracování 
dokumentace pro stavební povolení pro zkapacitnění neprůtočného mostu. Dále bylo SFŽP 
rozhodnuto o poskytnutí dotace v rámci 27. výzvy Operačního programu životní prostředí, 
podoblast podpory 1.3.2 ve výši 16,1  mil. Kč.  
 
0000013 – BABA II – rekonstrukce IS 
Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudovaných inženýrských sítí a správci PVS a.s. 
nepředaných inženýrských sítí kanalizace a vodovodu provozovaných v havarijním stavu v 
Praze 6, sídliště Baba. V prvním pololetí byly v rámci územního řízení vypořádány všechny 
dodatečně vznešené připomínky občanských sdružení. Ve druhém pololetí bylo vydáno 
územní rozhodnutí, které nabylo právní moci a byla zajištěna dokumentace pro stavební 
povolení (DSP).  
 
0000050 - TV Slivenec 
Etapa 0003 – Kanalizace Slivenec   
Výstavba kanalizace vč. napojení na pražský kanalizační systém. 
Lokalita : Na Korálově -   ul. Na Korálově až po napojení na ČS 1. Stavba je dokončena a 
zkolaudována. Splašková kanalizace v ostatních ulicích bude realizována  v rámci etapy 0019.  
Etapa 0005 – Komunikace Slivenec 
Dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci ul. K Holyni byla projednána a bylo 
vydáno stavebního povolení OV ÚMČ Praha 5. Na rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici K 
Holyni bylo požádáno o vydání samostatného stavebního povolení na OŽP ÚMČ Praha 5.   
Stavební povolení byla vydána a nabyla právní moci. Akce je připravena k realizaci. 
Etapa  0007 – Komunikace U Náhonu   
Rekonstrukce komunikace ul. U Náhonu byla ohlášena stavebnímu úřadu, stavební úřad 
s ohlášením souhlasí. Přeložky kabelů PRE a.s. a veřejného osvětlení vyžadují stavební 
povolení – stavba je před podáním žádosti o vydání stavebního povolení.  
Etapa 0015 – kanalizace Slivenec II   
Dostavba  kanalizačních  řadů  v obci  Slivenec -  byla  rozdělena  do  3  částí:  lokalita  Sever,  
lokalita K Lochkovu a ČS 1  a lokalita Jezírko. Dotace  byly přiděleny na všechny 
vyjmenované lokality, stavba je  dokončena, převzata od zhotovitele, 2 části zkolaudovány. 
Bude vydáno poslední kolaudační rozhodnutí. 
Etapa 0019 – Kanalizace Na Přídole 
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace DN 300 v lokalitě Na Přídole, Na Korálově, Jezírka 
ul. Za Křížkem, U Trpce, Vltavínová. Stavba byla v 10/2012 zahájena a stavební práce 
pokračují. 



 

 

 
0000057 - Prodloužení stoky A2 
Předmětem stavby je nová kanalizace v Komořanech a gravitační odkanalizování oblasti 
Cholupic a Točné do stoky A2. Na etapě 0002 pokračovala v prvním i druhém pololetí 
realizace splaškové kanalizace v ulicích Nad Teplárnou, U Klubu, K Lahovičkám, Nad 
Soutokem a Nad Vltavou. Předpoklad dokončení této etapy je v 03/2013. Na etapě 0004 byl 
ve druhém pololetí vybrán zhotovitel na realizaci splaškové kanalizace v oblasti mezi ulicemi 
Revoluce a Do Koutů, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo s termínem dokončení 
11/2014. V rámci projektové přípravy další části této etapy bylo dokončeno veřejnoprávní 
projednání projektové dokumentace ve stupni DSP na gravitační stoku z Cholupic do A2 a 
byla podána žádost o vydání stavebního povolení.  
 
0000083 - Horní Počernice – ČOV Svépravice 
Etapa 0004 – Domkovská 
Výstavba splaškové a dešťové  kanalizace pro spádové území dané ulicemi Chvalkovická, 
Domkovská, Jeřická, Podůlší, Lipí, Hřídelecká, Všelipská, V Dílčích, Zdoňovská, Na 
Pozorce, Zájezdní, Češovická, Jívanská, Javornická, Kalvodova, Trní a část ulic Kramolná a 
Božanovská.  
Stavba je dokončena. Přejímka byla provedena 7. 12. 2012. Kolaudační řízení bylo rozděleno 
na III etapy. V rámci I. etapy byly kolaudovány stoky splaškové kanalizace v ulicích 
Božanovská, Kalvodova, Lipí, Trní, Jívanská, Javornická. Kolaudační rozhodnutí bylo 
vydáno 21. 5. 2012 s nabytím právní moci 11. 6. 2012. V rámci II. etapy byly kolaudovány 
stoky splaškové kanalizace v ulicích Zdoňovská, Domkovská, Hřídelecká, V Dílcích. 
Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 2. 8. 2012 s nabytím právní moci 20. 8. 2012. Zbylé 
stoky splaškové kanalizace a kanalizace dešťová budou kolaudovány v průběhu l.Q. 2013. 
Etapa - 0005 HOPO – východ  
Dokončení výstavby splaškové kanalizace vč. veřejných částí přípojek ve východní části MČ. 
Stavba prošla schvalováním EIA. Nyní se řeší majetkoprávní projednání - stavba je vedena 
přes soukromé pozemky. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí závisí na 
majetkoprávním projednání. Některé pozemky jsou nedohledatelné. Na ulici Votuzská je  
vydáno pravomocné stavební povolení. Stavba je dokončena, zkolaudována.  
Etapa 0007 - Za Dálnicí  
Výstavba splaškové kanalizace a vodovodních řadů v oblasti pod dálnicí D 11 v ulicích Ke 
Xaverovu, Na Svěcence, Do Svépravic a K Hrázi. Byla rozeslána studie k odsouhlasení.  
Etapa 0012 - Domkovská DK  
Výstavba dešťové kanalizace pro spádové území dané ulicemi Podůlší, V Dílcích, Bříšťanská, 
Meziluží (od napojení v ulici Domkovská po šachtu D 201), Zdoňovská (od napojení na 
stávající stoku v ulici Zdoňovská po uliční vpusť 29), Domkovská a Jeřická – dopojení na 
stávající přípojky a Chvalkovická, včetně uvedení povrchu komunikací do předchozího stavu.  
Probíhá realizace stavby. 
 
0000085 - TV Řepy  
Nově budovaná kanalizace, vodovod a komunikace řeší nevyhovující technickou vybavenost 
na území starých Řep. Projektovaná kapacita technické vybavenosti je v dostatečné míře 
uvažována i pro následné investice v obci. Etapy 0001-0004 2. část, 0006  a 0007 byly 
dokončeny a předány. V roce 2012 neprobíhala žádná stavební ani projekční činnost. Čerpané 
prostředky z rozpočtu r. 2012 byly použity na finanční pozastávku Skanska  a  na inženýrskou 
činnost  INŽ a.s. 
 
 



 

 

0000088 - TV Libuš 
Etapa 0007 – Komunikace Libuš III. 
Jedná se rekonstrukci místních komunikací. Ulice K Jezírku -1. část a V Tůni je dokončena a 
zkolaudována. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení na ulice K Jezírku – západní 
část, U Pejřárny, Božejovická, Na Močále a Na Jezerách. Řízení bylo přerušeno a následně 
doplněno. Dne 23.7.2012 bylo oznámeno zahájení stavebního řízení. 
Etapa 0008 – Komunikace Písnice 
Jedná se o rekonstrukci místních komunikací po pokládce inženýrských sítí. Z rozsahu plnění 
zůstává pouze rekonstrukce ulice Ke Březině – bylo vydáno pravomocné stavební povolení a 
stavba je připravena k realizaci. Podána žádost o prodloužení stavebního povolení a lhůty 
výstavby. 
Komunikace Ke Březině, K Pomníku, K Vrtilce,  Klenovická,  Modravská, U Jednoty,  
Vacovská a V Kálku se připravují pro stavební řízení. Objekt SO 401 – Sdělovací vedení se  
připravuje k územnímu řízení. 
Etapa 0010 – Komunikace Libušská 
Jedná se o výstavbu okružní křižovatky v ulici Libušská s Kunratickou spojkou, která 
navazuje na rekonstrukci ulice Libušské v Písnici na konec zástavby. Bylo vydáno stavební 
povolení k přeložkám kabelů VN, NN, k přeložce a novém vedení VO a k přeložce plynovodu 
STL, stavební povolení na přeložku vodovodního řadu a ochranu vodovodů. Žádost o 
stavební povolení na ulici Libušskou včetně okružní křižovatky trvá. Požádáno a zahájeno 
řízení na stavební povolení vodního díla – dešťové kanalizace. 
Etapa 0012 – Obchvatová komunikace 
Výstavba komunikace včetně chodníků a vyvolaných IS mezi ulicemi Libušská a Kunratická 
spojka v k.ú. Písnice. Bylo vydáno rozhodnutí o posouzení vlivu stavby na živ. prostředí 
(EIA). Dle podmínek EIA byla aktualizována projektová dokumentace k územnímu řízení a 
probíhá její projednávání. Připravuje se žádost o vydání územního rozhodnutí. 
 Etapa 0013 - Dobronická  
Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové stoky v ulici Dobronická, Mílová, Obrataňská a 
bezejmenné ulice. Je vydáno stavební povolení a byla prodloužena jeho platnost. Stavba je 
připravena k realizaci. Objekt SO 04  a SO 03 – vydáno stavební povolení a povolení 
odstranění stavby. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení a 
nabylo právní moci. 
Etapa 0015 – V Zákopech 
Rekonstrukce komunikace v ulici V Zákopech v  k.ú. Písnice. Součástí rekonstrukce je 
likvidace dešťových vod, protihluková opatření, veřejné osvětlení a vyvolané přeložky 
podzemních vedení. Projednává se dokumentace k územnímu řízení  - nevyřešené majetkové 
vztahy.   
Etapa 0022 -  K Vrtilce 
Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a úpravy 
tras kabelů PRE a MTS Telefónica O2. Územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní 
moci. Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení. Je vydáno právoplatné 
vodohospodářské povolení a je zahájeno stavební řízení. 
Etapa 0020 -  Ke Kašně  
Rekonstrukce místní komunikace po pokládce inženýrských sítí. Na objekt SO 401 – 
Sdělovací kabely – bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby k přeložce kabelů. Dále bylo 
vydáno rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o umístění stavby a nabylo právní 
moci. Na objekt SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy – vydáno stavební povolení. 
Stavba je připravena k realizaci. 
 
 



 

 

0000092 - TV Zličín 
Etapa 0008 – Komunikace Zličín  - obchvatová komunikace 
Jedná se o dokumentaci k územnímu řízení na část obchvatové komunikace Na Radosti – 
Hrozenkovská.  Probíhají jednání s vlastníky pozemků a s veřejnoprávními orgány. 
Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto režimu.   
Etapa 0010 – Komunikace Sobín  
Jedná se o plošnou rekonstrukci stávajících komunikací v Sobíně. Stavba 1. části komunikací 
v Sobíně  byla  dokončena a byl vydán kolaudační souhlas. Na 2. část komunikací bylo 
vydáno stavební povolení. Realizace 2. části probíhá pod etapou 0018. 
Etapa 0011 – Obchvatová komunikace Zličín  
Výstavba komunikace vč. veřejného osvětlení v úseku mezi ul. Hrozenkovská – Strojírenská. 
Dokumentace k územnímu řízení obchvatové komunikace část Hrozenkovská – Strojírenská 
je projednána s veřejnoprávními orgány, probíhá majetkoprávní projednání s vlastníky 
pozemků. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto 
režimu, vazba na et. 0008.  
Etapa 0014 – Vodovod Mladých  
Výstavba vodovodních řadů včetně veřejných částí vodovodních přípojek v ulici Mladých a 
Vsetínská. Je zpracována dokumentace pro územní řízení a probíhá její projednávání. 
Vzhledem ke změně vlastnických poměrů byla DÚR aktualizována a nově projednána s PVK 
a PVS. Příprava stavby byla pozastavena z důvodu majetkoprávních problémů. Koncem roku 
2012 byla příprava obnovena vzhledem k tomu, že ÚMČ dořešil některé problematické 
vlastnické vztahy s Pozemkovým fondem. 
Etapa 0015 – Slánská 
Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Na Radosti v úseku ulic Do 
Blatin a Slánská. Součástí etapy jsou vyvolané přeložky pozemních vedení. Na základě 
projednání studie proveditelnosti  bylo rozhodnuto, že se nebude pokračovat v přípravě 
přeložky komunikace Na radosti, ale byla zpracována dokumentace k územnímu řízení  pro 
rekonstrukci stávající komunikace v úseku od ul. Do Blatin k ul. Slánská, která se v současné 
době projednává. Stavba byla rozšířena o přeložku vodovodu na základě požadavku PVS a.s. 
Probíhá  projednávání dokumentace k územnímu řízení, a dále se projednávají se výkupy 
pozemků se soukromými vlastníky,  kteří vznesli požadavek na odkoupení celých výměr 
pozemků. 
Etapa 0016 – Ke Zličínu 
Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Ke Zličínu a výstavbu vodohospodářské 
infrastruktury (splašková a dešťová kanalizace a vodovod), STL plynovodu a veřejného 
osvětlení.  Bylo požádáno o vydání stavebního povolení na vodní díla a o stavební povolení 
na komunikaci, vč. přeložek. 
Etapa 0017 – Valtická 
Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace DN 300 – DN 1000 z trouby sklolaminátové v ulici 
Valtická. Staveniště bylo v září loňského roku  předáno  zhotoviteli  a následně zahájena 
realizace díla. V r. 2010  byly stavební práce  přerušeny z důvodu nutnosti dořešit 
projektantem zjištěný blízký souběh budované dešť.kanalizace s VVN kabelem PRE ve vazbě 
na etapu 0021. Po zahájení realizace přeložek  v etapě 0021 byly opětovně zahájeny práce na 
realizaci dešťové kanalizace. Práce byly dokončeny. Přejímka díla proběhla 4.7.2012. 
Kolaudace stavby bude provedena po dokončení etapy 0018. 
Etapa 0018 – Mikulčická 
Jedná se o rekonstrukci komunikací, výstavbu dešť. kanalizace, vodovodu a přeložek IS v ul. 
Valtická, Šakvická,  Mikulčická,  Pavlická,  Petrovská, Bojkovická, Brňovská, Jasenická a Ke 
Břvům. Předání staveniště zhotoviteli  proběhlo dne 12.11.2012. Stavební práce byly 
zahájeny. 



 

 

Etapa 0021 - Sobín přeložky 
Jedná se o přeložky a ochranu kabelů VN, NN a VO v ul. Valtická, Šakvická. V 11/2011 bylo 
předáno staveniště zhotoviteli díla a byly zahájeny stavební práce. Stavební práce jsou ve fázi 
dokončování. Stavba je dokončena a přejímka proběhla dne 30.7.2012. Kolaudace bude 
provedena  po dokončení etapy 0018. 
Etapa 0023 – Petrovská 
Jedná se o rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí v ul. Ke Břvům, Pavlická, Petrovská, 
Bojkovická, Brňovská, Jasenická. V této etapě bude realizována rekonstrukce ul. Ke Břvům, 
ostatní ulice jsou součástí etapy 0018. 
Etapa 0020 – U Zličínského hřiště 
Rekonstrukce komunikace ul. Na Radosti v úseku Hrozenkovská, U Zličínského hřiště. 
Připraveno k realizaci, zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele díla.   
 
0000093 - TV Kbely 
Etapa 0017 – Semilská SSZ 
Stavba byla dokončena a kolaudační souhlas byl OD MHMP vydán dne12.6.2012. 
Etapa 0021 -  Kbelský  sběrač  
Rekonstrukce Kbelského sběrače bude provedena na oznámení udržovacích prací v k.ú. Kbely 
a Letňany. Způsob rekonstrukce byl technicky projednán. Souhlas s provedením udržovacích 
prací byl vydán. První část rekonstrukce – výměna dvou úseků potrubí hotova.  
Etapa 0023 – Náměstí Františka Strašila 
Jedná se o rekonstrukci komunikací, výstavbu parkovacích stání a revitalizaci území daného 
komunikacemi Toužimská a Bakovská. Součástí plnění jsou přeložky stávajících 
inženýrských sítí (kabely VN, NN, veřejné osvětlení, telekomunikační vedení apod.) a 
likvidace dešťových vod. Projednává se dokumentace k územnímu řízení a řeší se 
majetkoprávní vztahy s MČ Praha 19.   
Etapa 0024 – Novákova zahrada 
Výstavba parkovacích stání podél ulice Jilemnická v lokalitě „Novákova zahrada“. Součástí 
plnění je revitalizace a zalesnění dané lokality. Byla zpracována dokumentace k územnímu 
řízení a projednává se. Městská část obdržela návrh variantního řešení a po jejich výběru bude 
zpracována dokumentace k územnímu řízení na parkoviště.  
Etapa 0025 – Cyklostezky 
Výstavba cyklistické stezky a chodníku v ulici Mladoboleslavská. Byla předána dokumentace 
k územnímu řízení.   
Etapa 0026 – Hornopočernická 
Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ulici Hornopočernická v úseku ulice 
Mladoboleslavská a chráněného přejezdu ČD. Byla podána žádost o vydání stavebního 
povolení. Pravomocné stavební povolení je vydáno a stavba je připravena k realizaci. Dále 
byla získána všechna vyjádření požadovaná stavebním úřadem k prodloužení platnosti SP, 
prodloužení je před vydáním. Rekonstrukce komunikace byla delimitována na investora TSK. 
 
0000100 - TV Zbraslav 
Etapa 0002 – Kanalizace Lahovičky  
První část stavby – výstavba splaškové kanalizace je dokončena. Na další část stavby týkající 
se  rekonstrukce vodovodních řadů je po technické stránce  projednána dokumentace 
k územnímu řízení. Pro realizaci této části stavby je nutno projednat  výkup pozemku 
soukromého vlastníka.  
Etapa 0004 – Komunikace Zbraslav 



 

 

Stavební povolení na dešťovou kanalizaci a přeložky inženýrských sítí jsou prodloužena. 
Stavební povolení na komunikace okolí Romana Blahníka bylo prodlouženo a nabylo právní 
moci.  
Etapa 0005 – Komunikace Lahvičky 
Celoplošná rekonstrukce komunikací v k.ú. Lahovičky. Příprava  stavby k územnímu řízení 
byla do vyřešení  majetkoprávních problémů pozastavena. 
Etapa 0012 – Vodovod Závist 
Výstavba vodovodního řadu DN 150 spojující lokalitu Závist v k.ú. Zbraslav se stávajícím 
vodovodním  řadem  v ulici   Nad Roklí  v k.ú.   Komořany.   Je  zpracována  DÚR  a  probíhá  
veřejnoprávní projednání. Řeší se majetkoprávní problémy se soukromými vlastníky 
pozemků.       
Etapa 0015 – Žabovřeská 
Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Žabovřeská od napojení na ulici Elišky 
Přemyslovny ke křižovatce ulic Tadrova a K Peluňku včetně výstavby splaškové a dešťové 
kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí. Bylo vydáno územní 
rozhodnutí a nabylo právní moci. 
Etapa 0016 – Kanalizace Peluňek  
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace gravitační, která bude tvořena stokami A a A1. Dále 
se jedná o realizaci výtlaku pro přečerpávání splaškové vody z čerpací stanice ČS do stávající 
čerpací stanice ČS1. Je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Jsou prodloužena 
stavební povolení na vlastní kanalizaci. Bylo vydáno rozhodnutí (při spojeném územním a 
stavebním řízení) na objízdnou komunikaci a nabylo právní moci.       
 
0000101 - TV Újezd    
Etapa 0004 – Komunikace 
Rozšíření komunikace Formanská (směr Kateřinky).  Jedná se o rozšíření komunikace 
Formanská mezi Kateřinkami a Újezdem u Průhonic, doplnění chodníků a části cyklostezky a 
zastávek BUS MHD. 
Dokumentace k územnímu řízení byla aktuálně dopracována dle připomínek dotčených 
orgánů a organizací a byla předložena znovu k projednání. DÚR byla kladně projednána  a 
byl zpracován čistopis DÚR vzešlý ze zapracování výsledků majetkoprávního projednání. 
Bylo zažádáno o územní rozhodnutí. V 12/2012 proběhlo ústní jednání. Územní rozhodnutí 
nebylo dosud nevydáno. 
 Etapa 0007 – komunikace II – prostor u čerpací stanice 
Jedná se o výstavbu chodníku pro pěší k zastávce MHD u Návesního rybníka, doplnění 
zpevněných ploch a výstavbu nového neprůhledného oplocení kolem stávající ČS 
splaškových vod. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení. 
Stavba je připravena k realizaci. Bylo zažádáno a vydáno rozhodnutí o prodloužení 
stavebního povolení. Rozhodnutí nabylo právní moci. 
Etapa 0012 – Komunikace Pod Napětím  
Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace.  Splašková a dešťová kanalizace v ulici 
Pod Napětím byla zrealizována, na splaškovou kanalizaci byl vydán kolaudační souhlas.   
Etapa 0013 – Dešťová kanalizace 
Výstavba dešťové kanalizace DN 400 v ulici Josefa Bíbrdlíka -  stavební práce byly 
dokončeny. Bylo přerušeno kolaudační řízení. Důvodem je majetkoprávní jednání mezi SVM 
MHMP a Oseva s.p. v likvidaci o prodeji pozemků.    
Etapa 0017 – Komunikace IV 
Byla zahájena stavba obsahující rekonstrukci komunikací Vodnická, U Pramene, Pod 
Napětím a výstavbu dešťové kanalizace s následnou rekonstrukcí komunikace v části ulice J. 



 

 

Bíbrdlíka a Formanská. V ulicích Vodnická, U Pramene a Pod Napětím probíhají stavební 
práce, byly provedeny konstrukční vrstvy komunikací bez obrusné vrstvy. 
Etapa 0018 – Komunikace K Motelu 
Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici K Motelu, K Mostu a Nad Náhonem. Stavba byla 
dokončena. Byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu.    
Etapa 0021 – Technická infrastruktura MČ 
1.  část - víceúčelové hřiště bylo dokončeno. 2. část - chodník, veřejné osvětlení -  jedná se o 
nový chodník s veřejným osvětlením vedeným mezi protihlukovým valem dálnice D1 a 
zahradami rodinných domů mezi ulicemi Pastevců a Pod Napětím v MČ Praha-Újezd, obytná 
část Kateřinky. Byla zpracována DÚR a bylo zahájeno její projednání.   
Etapa 0022 – Ke Mlýnu 
Jedná se o rekonstrukci povrchu části místní komunikace Ke Mlýnu včetně doplnění nového 
veřejného osvětlení a to v prostoru stávajících nemovitostí č.p.14 a č.p.12 a zadního vstupu do 
dendrologické zahrady. Byla zpracována DÚR, která se v současné době projednává. 
Z důvodu zásadního nesouhlasu vlastníků  dotčených soukromých  pozemků byla 
dokumentace redukována a upravena, aby nebyly soukromé pozemky dotčeny. Bylo 
požádáno o vydání  územního rozhodnutí, které  bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla 
zpracována dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její  projednávání. 
 
0000102 - TV Koloděje 
Etapa 0004 – komunikace K Dubči 
Jedná se o  rekonstrukci komunikací ve správě TSK včetně nezbytných sanací a dostavby 
dešťové kanalizace v souladu s Generelem dešť. kanalizace a ve spolupráci s PVS a.s. 
Dokumentace k územnímu řízení byla odevzdána a probíhá její projednávání.   
Etapa 0008 – Kvasinská 
Rekonstrukce komunikací a likvidace dešťových vod v ulici Kvasinská, Dobřanská, 
Bohdašínská, K Sibřině a Podzámecká. Je zpracována dokumentace pro územní řízení.  
Etapa 0009 – K Jízdárně 
Rekonstrukce místních komunikací K Jízdárně, Podzámecká, U Kosinů a Synkovická včetně 
likvidace dešťových vod a rekonstrukce stávající splaškové a dešťové kanalizace  v rozsahu 
dle Generelu odvodnění Kolodějů a vyvolané přeložky inž. sítí. Je zpracována  dokumentace 
k územnímu řízení, která se v současné době projednává. Na vydané ohlášení stavby proběhla 
rekonstrukce komunikace Sedloňovské. Na základě místního šetření v průběhu 
majetkoprávního projednání bylo prokázáno, že z důvodu existence stávajících historických 
sklepů pod ul. U Kosinů zde nelze vybudovat dešťovou kanalizaci dle původních 
předpokladů. V ul. Synkovická rovněž dojde na základě výsledků kamerového průzkumu k 
úpravě návrhu trasy dešťové kanalizace oproti původním předpokladům z Generelu. 
Z uvedených důvodů musí být návrh DÚR v těchto úsecích upraven.  
Etapa 0010 – Komunikace Koloděje 
Jedná se o rekonstrukci místních komunikací a rekonstrukci splaškové a dešťové kanalizace 
v ulicích K Sibřině, Dobřanská, Kounovská, Kvasinská, Bohdašínská a výstavbu spojovacího 
chodníku mezi ulicemi K Sibřině a V Lipách. Projednává se dokumentace k územnímu řízení. 
Do projektové dokumentace byly zapracovány připomínky PVS a PVK a připravuje se 
čistopis dokumentace k územnímu řízení. 
 
0000106 - TV Šeberov  
Etapa 0004 – Komunikace K Šeberovu  
Etapa ukončena  mimo výstavby komunikace v ulici V Ladech II, na kterou je zpracována 
dokumentace k územnímu řízení, která je rozeslána a probíhá její projednání. Řeší se zásadní 
připomínky k této dokumentaci zejména požadavek PVS a.s.  



 

 

Etapa 0017 – Lipenská 
Rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici Osvětová, 
Lipenská (část), V Zatáčce, U Školky (část), V Záhybu,  a „bezejmenná“. Dokumentace pro 
územní řízení byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání. Řeší se připomínky  OOP 
MHMP k navrženému způsobu odvodnění s ohledem na chráněné území Hrnčířských luk  a 
probíhá projednání s vlastníky dotčených soukromých pozemků. Další přípravu stále blokuje 
zásadní nesouhlas vlastníků soukromých pozemků v prostoru Hrnčířských luk, které jsou 
dotčeny úpravami pro odvedení dešťových vod. Tyto pozemky jsou pro význam celé stavby 
klíčové a bez nich nelze stavbu realizovat. Stav trvá pro část Lipenská 2 (stavba byla 
rozdělena podle povodí dešťových výpustí). Dokumentace k územnímu řízení  pro část 
Lipenská 1 byla přepracována tak, aby nebyla závislá na nedostupných pozemcích, takto byla 
znovu projednána a bylo zažádáno o územní rozhodnutí. Územní řízení proběhlo, ÚR dosud 
nebylo vydáno. 
Etapa 0018  - Kanalizace Hrnčíře III 
Jedná se o projednání ověřovací studie pro změnu odkanalizování k.ú. Hrnčíře, která spočívá 
v postupné změně podtlakové kanalizace na kanalizaci gravitační a tlakovou. Projednává se 
dokumentace pro územní řízení pro první část rekonstrukce kanalizace.  
Etapa 0019 – V Březí 
Jedná se o rekonstrukci povrchů místních komunikací v ulicích V Březí, Za Šmatlíkem (část) 
a Jezevčí. Bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci a stavba byla předána 
k realizaci. Stavba byla zrealizována v ulici V Březí v úseku: V Březí – Za Šmatlíkem a Za 
Šmatlíkem – Jezevčí. 1. 10. 2012 byl vydán kolaudační souhlas. 
Etapa 0022 – K Hrnčířům 
Jedná se o rekonstrukci komunikace K Hrnčířům v úseku Hrnčíře – Šeberov, výstavbu 
nového výtlačného řadu splaškové kanalizace, výstavbu vodovodního řadu, vyvolané 
přeložky plynovodu, kabelů PRE, VO, slaboproudých vedení a výstavbu nové komunikace 
„Příjezdová“ k novému areálu školy včetně nových inž. sítí pro tuto školu. Je zpracována 
DÚR a bylo zahájeno její projednání.    
 
0000113 - TV Lipence 
Etapa 0004 – Komunikace Jílovišťská – 2. etapa 
II. část rekonstrukce stávající komunikace v ulici Jílovišťská včetně likvidace dešťových vod, 
retenční nádrže a prodloužení inž. sítí. Žádost o vydání územního rozhodnutí  byla podána 
v 03/2012 na stav. úřad MČ Praha 16 k projednání s tím, že bude doplněno vlastnické 
vyjádření 2 soukromých vlastníků a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti 
během územního řízení. VÚLHM postoupil  žádost s kladným doporučením na Ministerstvo 
místního rozvoje k vyřízení, kde žádost nebyla dosud vyřízena. U zbývajících 2 soukromých 
vlastníků se nepodařilo získat souhlas se stavbou. Vzhledem k tomu, že ve všech 
jmenovaných případech jde o trvalé zábory pozemků, nebylo možné projednání DÚR kladně 
vyřídit,  a proto byla  žádost stažena z projednávání v územním řízení.  
 Etapa 0006 – Komunikace III    
Autobusové obratiště Jílovišťská – platnost již vydaných stavebních povolení byla 
prodloužena. Propojení ulic U Žlábku, Ke Štěrkovně, komunikace U Žlábku,  Nad Žlábkem – 
bylo vydáno stavební povolení na první část.  Realizace  1. části – v ul. Nad Žlábkem byla v r. 
2012 dokončena a zkolaudována. Bylo požádáno o stavební povolení na opravu stáv. 
veřejného osvětlení v rámci této stavby a výstavbu nového veř. osvětlení v ul. Na Kyjově. 
Výstavba veř. osvětlení byla povolena, realizována a již zkolaudována.  DSP na „Propojení ul. 
Ve Žlábku – Ke Štěrkovně“ – 2. část je v  projednávání po technické i majetkoprávní stránce. 
Vzhledem k exekucím, uvaleným na některé pozemky, nelze dokončit projednání hlavně 
majetkoprávní složky. 



 

 

Etapa 0007 – Komunikace TSK    
Jedná se o rekonstrukce komunikací J. Houdka a Černošická v MČ Praha  – Lipence. Na 
stavbu je vydáno územní rozhodnutí a   stavební povolení na komunikace, vodní díla a 
přeložky inž. sítí. Všechna tato rozhodnutí jsou v právní moci. Bylo požádáno o změnu 
územního rozhodnutí na objekt protipovodňová zeď na zeď opěrnou. Stavební povolení na 
úpravu propustku na Kyjovském potoce bylo vydáno. Stavba je dokončena v úseku 
Jílovišťská – V Alejích. Další část tj. úsek Jílovišťská – K Peluňku proběhla realizace 
s dokončení většiny objektů v r. 2012, není dokončen objekt sadových úprav. Současně 
probíhá projednání změnových listů stavby a probíhají kolaudační řízení některých 
dokončených objektů. 
Etapa 0008 – Komunikace k Radotínu   
Jedná se o stavbu nové komunikace. Ke stavbě nebylo dosaženo kladného stanoviska OŽP 
MHMP. Trasa neodpovídá územnímu plánu. Nutná změna ÚP nebo změna trasy. Příprava 
byla zastavena.    
Etapa 0009 – IS Dolní Černošice 
Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v části Dolní 
Černošice. Na dostavbu vodovodu a vodojemu pro tuto oblast byla přepracována DÚR podle 
připomínek PVS a MČ Zbraslav. DÚR pro 1.  a 2. etapu byla sloučena do jedné stavby. 
Stavba se nachází na k.ú. Zbraslav a týká se i části připravované stavby „TV Lipence 
komunikace TSK“, kde je nutná dostavba vodohospodářské infrastruktury v komunikaci 
Josefa Houdka. Na stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Dokumentace ke 
stavebnímu povolení je po technické stránce projednána jako celek. Vzhledem k výběru 
zhotovitele na realizaci 2. části ul. J. Houdka, byla DSP rozdělena  na dvě části, přednostně 
byla projednána 1. část (od vodojemu Havlín až po křižovatku ul. J. Houdka a Jílovišťské) a 
bylo na tuto část vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Tato 1. část již byla 
předána k realizaci (v rámci rekonstrukce komunikace J. Houdka). Stavba vodovodního 
přivaděče – 1. Část v úseku VDJ Havlín (v MČ Zbraslav) – křižovatka ul. J. Houdka a 
Jílovišťská proběhla v rámci etapy 0007 Komunikace TSK, proběhlo i kolaudační řízení. 
Pokračuje majetkoprávní projednávání 2. části PD. Úsek trasy vodovodního přivaděče pro 
Lipence DN 300 od VDJ Havlín po ul. Jílovišťskou je v realizaci souběžně s rek. ul. Josefa 
Houdka – viz etapa 0007. 
Etapa 0015  -  K Průhonu 
Rekonstrukce místní komunikace K Průhonu. Bylo vydáno územní rozhodnutí a právní moci 
nabylo dne 27.8.2012. Probíhá projednávání dokumentace pro stavební povolení.  
Etapa 0011 – Intenzifikace ČOV 
Jedná se o intenzifikaci stávající ČOV spočívající v rozšíření stávající ČOV na výhledovou 
kapacitu 6000 ekvivalentních obyvatel z dnešních 1875 EO. 
Je zpracována DÚR. Po problematickém  projednání dostupnosti soukromých  pozemků 
potřebných pro rozšíření areálu ČOV byla  nutná úprava návrhu  DÚR. Dokumentace pro 
územní rozhodnutí je technicky projednána, k podání žádosti o ÚR chybí majetkoprávní 
projednání s p. Motlíkem – řeší SVM MHMP, a zpracování oznámení EIA.  
 
0000114 - TV Stodůlky        
Etapa 0003 – Vstavačova 
Jedná se o výstavbu splaškové, dešťové kanalizace, vodovodu a vyvolaných přeložek 
kabelových vedení a následné čisté úpravy komunikací Ostřicová, Vstavačova a Pod Zličínem 
v Praze – Stodůlkách. Staveniště na část stavby v ul. Vstavačova bylo předáno zhotoviteli. 
Přejímka této části díla proběhla dne 18.5.12. Kolaudace zrealizované části proběhne až po 
dokončení funkčního celku. Bylo požádáno  o prodloužení platnosti stavebních povolení  na 
objekty komunikací a přeložky kabelů.  



 

 

Etapa 0006 – Nová Ves 
Výstavba vodohospodářské infrastruktury a místních komunikací včetně chodníků v ulicích 
K Opatřilce, Křepelčí, Sojčí, Srnčí, Kančí, Liščí, Zaječí. Vzhledem ke zjištěné kolizi stavby  
s kabely PRE v ul. K Opatřilce byly  práce na stavbě k 2.10.12 přerušeny a PRE zajišťuje 
překládku svých kabelů. 
Etapa 0004 – Třebonice  
Inženýrské sítě v lokalitě Praha 13 – Třebonice. Dokumentace k územnímu řízení je 
rozpracovaná, projekční práce pozastaveny z důvodu změny systému odkanalizování 
(požadavek PVS). Úzká vazba na projekční přípravu stavby č. 8781 - Prodloužení sběrače P 
do Třebonic. Vzhledem k časovému odstupu od zpracování DÚR bude nutné dokumentaci 
aktualizovat. 
 
0000117 - TV Zbuzanská 
Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace a nových 
povrchů v oblasti Jivin na Praze 6 v ulicích Zbuzanská, Hořelická a Netřebská. V roce 2012 
bylo zajištěno prodloužení platnosti územního rozhodnutí do roku 2014.  
 
0000132 - TV Točná 

Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury v Točné a Cholupicích – 
splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky. Stavba 
se dělí na etapu 0001 - IS Cholupice, etapu 0002 - IS Točná a etapu 0003 - ČS + výtl. řad do 
Cholupic. Na etapě 0001 byl ve druhém pololetí zajištěn výběr zhotovitele a byla zahájena 
realizace zbývající části splaškové kanalizace v Cholupicích. V rámci projektové přípravy 
další části této etapy byla zajištěna dokumentace na rekonstrukci povrchů komunikací ve 
stupni DSP v oblasti Cholupic a dokumentace ve stupni DÚR v oblasti Cholupického Vrchu a 
bylo zahájeno jejich  veřejnoprávní projednání. 
 
0000133 - TV Ďáblice 
Etapa 0002 – Komunikace 
Zálivy BUS MHD v ulici Ďáblická. Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno. Probíhá 
projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Bylo vydáno prodloužení ÚR. 
Projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení vzhledem k majetkoprávním 
vztahům trvá. Na chodník podél ulice Kostelecká bylo vydáno stavební povolení.   
Etapa 0004 – Komunikace Na Blatech 
Jedná se o rekonstrukci místní komunikace, ulice Červený mlýn včetně zokruhování s ulicí 
Na Blatech. Stavba je rozdělena na 2 části. Na 1. část bylo vydáno stavební povolení, které 
nabylo právní moci. Stavební práce na výstavbě VO a kabelů PRE byly dokončeny a byl 
vydán kolaudační souhlas.  Stavební práce na přípojkách kanalizace jsou dokončeny. Ve 2. 
části se dořešily majetkoprávní vztahy. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. 
Proběhlo místní šetření  k vydání územního rozhodnutí, ke kterému bylo podáno odvolání, 
čeká se na vyjádření odvolacího orgánu -  MHMP. 
Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic 
Řešení likvidace dešťových vod MČ pro stávající i výhledovou zástavbu včetně výstavby 
DUN(dešťové usazovací nádrže) a retenčních nádrží. Probíhá příprava k podání žádosti o 
zahájení územního řízení. MHMP – OOP sdělil, že stavba vyžaduje posouzení vlivů na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.  Nadále probíhá projednávání stavby – trvá 
vzhledem k  majetkoprávním problémům. 
 
 
 



 

 

0000134 - TV Dolní Počernice 
Etapa 0001 – Komunikace Vinice  
Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vinice (ul. Libotovská, V Pařezinách, V Padolině, 
Příchovická, U Výzkumu, Bezděkovská). Probíhají stavební práce  v  ul. Libotovské a  
Bezděkovské. Dále pokračují stavební  práce v ulici V Pařezinách a V Padolině. Na 
rekonstrukci ulice Nad Rybníkem je projednaná projektová dokumentace ke stavebnímu 
řízení a v lednu příštího roku bude požádáno o stavební povolení. 
Etapa 0002  – Komunikace Dolní Počernice I  
Most přes Rokytku – je vydáno pravomocné stavební povolení.     
Etapa 0007 – Národních hrdinů 
Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění dešťové kanalizace v ulici Národních hrdinů v délce 
cca 320 bm – v úseku od křižovatky s ulicí Českobrodská po zaústění do Rokytky.  S ohledem 
k posunutí termínu zahájení stavby byla prodloužena platnost stavebních povolení. Odvodnění 
ul. V Ráji – bylo vydáno sloučené územní řízení a vodoprávní rozhodnutí.  
 
0000137 – TV Kyje – Hutě    
Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase 
provizorních komunikací. V letech 2003 až 2011 byly dokončeny etapy 0001 - západně od 
ulice Lipnické, 0002 - východně od Lipnické, 0003 – Ul. Nad Hutěmi. V r. 2011 byl 
zpracován projekt pro územní rozhodnutí na rekonstrukci místní komunikací a výstavbu 
inženýrských sítí v ul. Pýrová v rámci et. 0005  a ve druhém pololetí r. 2012 byla zahájena 
inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí. V prvním pololetí 2012 byl zpracován 
projekt pro územní rozhodnutí na rekonstrukce místních komunikací v oblasti ul. Cidlinská v 
rámci et. 0006  a ve druhém pololetí byla prováděna inženýrská činnost pro zajištění 
územního rozhodnutí pro tuto etapu.   
 
0000138 - TV Kunratice     
Etapa 0004 – K Libuši 
Byly dokončeny práce na rekonstrukci komunikace v ulici K Šeberáku i K Libuši a proběhlo 
kolaudační řízení. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno na část ulice K Šeberáku, ulice 
K Libuši nebylo dosud vydáno z důvodu ležícím na straně MČ.  Ke kolaudaci bylo podáno 
odvolání, OV MHMP vrátil stavebnímu úřadu  Praha 4 k novému projednání z procesních 
důvodů. Přes opakované urgence není doposud vydáno kolaudační rozhodnutí. 
Etapa 0006 – Komunikace II  
Rekonstrukce místních komunikací – část Strouhalova – je rozeslána  dokumentace pro 
územní řízení. Probíhá majetkoprávní projednání, nesouhlasy vlastníků pozemků – pro trvalý 
zábor.  
Etapa 0007 – Komunikace III 
Rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků. Na oblast ulic Golčova, 
K Betáni, Volarská, Kostelní náměstí bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Připravuje 
se dokumentace pro stavební povolení k projednání.  
Centrum pro volnočasové aktivity – Golčova – 1. část je projednaná dokumentace pro 
stavební povolení, řeší se smlouvy s O2 a vlastníky, dotčenými O2. Bylo vydáno pravomocné 
stavební povolení.  
Centrum pro volnočasové aktivity v Praze Kunraticích – veřejné osvětlení (Vimperské 
náměstí) – je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Projednává se prodloužení platnosti 
ÚR.    
Etapa  0008 -  Kanalizace IV  
Výstavba splaškové kanalizace, čerpací stanice a výtlačných řadů v regionu 8  a 12. 
Pravomocné stavební povolení ( vodoprávka) bylo vydáno. Stavební práce v regionu 12 byly 



 

 

dokončeny a  vydán kolaudační souhlas. Region 08  a 11 jsou rovněž dokončeny a připravuje 
se kolaudace. Změna v ulici V Honu byla projednána se stavebním úřadem a realizována.  
Etapa 0009 - K Zeleným domkům  
Rekonstrukce místní komunikace v ulici K Zeleným domkům včetně křižovatky s ulicí 
Vídeňská. Je vydané pravomocné územní rozhodnutí. V 06/2012 bylo vydáno pravomocné 
vodohospodářské stavební povolení na dešťovou kanalizaci a bylo požádáno o vydání  
stavebního povolení na komunikace. 
Etapa 0010 - K Verneráku  
Druhá část ulice K Verneráku čeká na vyřízení majetkoprávního problému (výměna 
pozemku) – řeší ÚMČ.  
Etapa 0012 - U Kunratického lesa 
Rozšíření uličního prostoru komunikace v ulici U Kunratického lesa o chodník a s tím 
související stavební úpravy.   Stavba je dokončena, až na vstup do bytového areálu, který je ve 
výstavbě. Byl  vydán kolaudační souhlas. 
Etapa 0019 – Lišovická  
Jedná se o stavbu přípojky splaškové kanalizace, a dále o přeložku vodovodního a 
plynovodního řadu včetně přípojek. Po získání stavebních povolení se pokračuje ve stavbě. 
 
0000152 - TV Dolní Chabry 
Etapa 0003 – Komunikace II 
Okružní křižovatka Spořická - platnost územního rozhodnutí byla prodloužena. Bylo 
obnoveno jednání s vlastníky pozemků potřebných pro novou křižovatku, které bylo úspěšně 
dokončeno a byla aktualizována dokumentace DSP. Stavba je připravena k podání žádosti o 
stavební povolení. 
Etapa 0005 – Hrušovanské náměstí  
Jedná se o rekonstrukci komunikace na Hrušovanském náměstí – severní část – stavební práce 
byly dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Jižní část – proběhlo místní šetření, je 
vydáno kolaudační rozhodnutí. Severní chodník v ulici Spořická - byla vydána výjimka ze 
stavební uzávěry -  projednává se dokumentace k územnímu řízení.  
Etapa 0006 – Pod Zámečkem 
1. část ulice Pod Zámečkem – stavební práce jsou dokončeny, je vydán kolaudační souhlas. 
Rekonstrukce místní komunikace Pod Zámečkem - 2. část je dokončena a byl vydán 
kolaudační souhlas. 
 
0000161 - TV Kolovraty 
Etapa 0007 – Propojovací komunikace 
Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi nově vybudovanou komunikací v rámci et. 
0006 a ulicí Přátelství. Projednává se projektová dokumentace pro stavební řízení. V současné 
době se zpracovává dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Stavební povolení – chybí 
projednat poslední cca 3 smlouvy na pozemky. Zpracovaná DZS byla předána. 
Etapa 0005 – Do Lipan 
Jedná se o rekonstrukci komunikace v intravilánu MČ mezi Kolovraty a částí MČ Lipany. 
Projekt ve stupni DÚR je nutno aktualizovat a doplnit o chodník a cyklistickou stezku a rek. 
VO. V roce 2011 provedena „homogenizace“ povrchu komunikace.  Pro pokračování 
přípravy definitivní rekonstrukce komunikace, včetně chodníku a cyklistické stezky bude 
aktualizován smluvní vztah se zhotovitelem projektové dokumentace.    
 
0000196 - TV Klánovice   
Etapa 0002 Komunikace II 



 

 

Rekonstrukce komunikací v ulicích Mechovka, Utěšilova, V Žáčku, Ke Znaku - připraveno 
pro kolaudaci. Ulice Plačická projednána změna stavby a připraveno  pro realizaci v roce 
2013. 
Etapa 0003 – Komunikace III 
Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací, včetně dotčených stávajících 
inženýrských sítí a odvodnění. Bylo prodlouženo územní rozhodnutí.  Byl získán souhlas se 
záborem lesních pozemků. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu. 
Poté bude podána žádost o vydání stavebního povolení ke komunikacím a žádost o územní 
souhlas k přípojkám kanalizace.  
Etapa 0004 – Komunikace IV 
Celoplošná rekonstrukce stávajících komunikací. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí. Vzhledem k majetkoprávním problémům trvá. 
Etapa 0006 – Komunikace VI 
Celoplošná rekonstrukce stávajících ulic. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí. Vzhledem k majetkoprávním problémům trvá. 
 
0000204 - TV Nebušice 
Etapa 0001 Komunikace I  – 2. část, rekonstrukce komunikace Nad Želivkou 
Celková rekonstrukce uličního prostoru včetně doplnění dešťové kanalizace a rekonstrukce 
veřejného osvětlení s nezbytnými přeložkami inženýrských sítí. Dokumentace pro územní 
řízení je projednána, je vydáno územní rozhodnutí. Byla projednána DSP a je vydáno stavební 
povolení, které nabylo právní moci. 
Etapa 0003 – Komunikace Nebušická 
Probíhají práce na dokumentaci k územnímu řízení, resp. jeho koordinace s Generelem 
odvodnění MČ Praha – Nebušice.   
Etapa 0006 – Gabriela 
Jedná se o doplnění splaškové kanalizace, vodovodního řadu a veřejného osvětlení v lokalitě 
Gabrielka (asi 500m východně od centra Nebušic). Součástí je úprava toku Nebušického 
potoka a rekonstrukce přilehlých komunikací s cílem zkvalitnit dostupnost lokality pro pěší. 
Probíhá projednání dokumentace k územnímu řízení. Na základě místního šetření s OOP 
MHMP byly upraveny zábory lesních pozemků, probíhá projednání majetkoprávních vztahů. 
Zásadní část dotčených pozemků je ve vlastnictví církve, a tedy spadají do ustanovení § 29 
zákona č. 229/1991 Sb. o blokaci církevního majetku.   
Etapa 0007 – Kanalizace II 
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ulicích – Bezejmenná ulice ke hřbitovu, 
V Uličkách, K Vodárně a V Hliništi ulice Koncová. Stavba byla dokončena a převzata od 
zhotovitele, je požádáno o kolaudaci stavby. 
Etapa 0008 – Retenční nádrž 
Rekonstrukce stávající požární nádrže včetně úprav okolí a zeleně. Proběhlo ústní jednání 
územního řízení a bylo vydáno územní rozhodnutí. Projednána dokumentace pro stavební 
povolení,  stavební povolení bylo vydáno  včetně nabytí právní moci. Proběhla delimitace na 
ORVP MHMP, a to na základě požadavku tohoto odboru. 
Etapa 0009 – dešťová kanalizace 
 Odvedení dešťových vod z komunikace v ulici Nebušická dle Generelu odvodnění do 
Šáreckého potoka – byla  zpracována dokumentace pro územní řízení a připravena k zahájení 
projednávání s veřejnoprávními orgány. Proběhlo projednávání dokumentace k územnímu 
řízení. Řešily se připomínky OOP MHMP a aktualizovaly se majetkoprávní podklady dle 
identifikací pozemků. Z důvodu zásadního nesouhlasu vlastníků dotčených soukromých 
pozemků bylo rozhodnuto zpracovat návrh alternativního řešení bez zásahu do soukromých 
pozemků ve formě studie.  Studie byla odevzdána a je projednána. 



 

 

Etapa 0010 – Kanalizace III 
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace, vodovodních řadů a veřejných částí domovních 
přípojek v ulicích Tuchoměřická a K Cíli. Stavba je dokončena a zkolaudována. 
Etapa 0011 – Požárnická - opěrná zeď v křižovatce Sichrovského a Dubová  
Jedná se o zřízení opěrné zdi v křižovatce Sichrovského, V Sídlišti a Dubová, kde byl zjištěn 
havarijní stav, a byly zahájeny nezbytné stavební práce. Proběhlo kolaudační řízení na 
přeložky STL, veřejného osvětlení a kabel NN. Stavba dokončena a zkolaudována. 
Etapa 0013 – Pod Hláskem 
Jedná se o rekonstrukci povrchu komunikace a doplnění chodníků. Probíhá projednání 
dokumentace ke stavebnímu povolení. Celá komunikace je v soukromém vlastnictví, probíhá 
zpracování návrhu kupní smlouvy. Vzhledem k majetkoprávním problémům zatím není 
možné podat žádost o stavební povolení.    
Etapa 0014 – Nebušický sběrač 
Jedná s o prodloužení kanalizačního sběrače (kanalizační sběrač B – 3. část) od ulice                             
K Dubovému mlýnu až k ČOV Nebušice, součástí stavby je i přepojení a následná demolice 
ČOV Nebušice.  Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, pro 
zrušení ČOV Nebušice byl vydán pravomocný demoliční výměr. Byla zpracována 
dokumentace pro výběr zhotovitele díla. Stavba je připravena k realizaci.  
 
0000218 -  TV Jahodnice  
Jde o obnovu vozovky a chodníků v  trase stávajících komunikací. V r. 2011 byla realizována 
etapa 0006 Rekonstrukce ul. Travné 1 v úseku Českobrodská – Kostlivého. Na počátku roku  
2012 byla zpracována a projednána studie komplexního řešení místních komunikací ve 
zbývajících úsecích ul. Travné v rámci nové etapy 0007 - Rekonstrukce ul. Travné 2. Po 
provedení výběru zhotovitele projektové a inženýrské činnosti je možné pokračovat 
v přípravě stavby. 
 
0003082 - TV Radotín      
Etapa 0011 – Viničky  
Pokračování výstavby inž. sítí – splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a STL plynovodů 
s následnou úpravou komunikací v souladu s vydanými staveb. povoleními  v ul. Kolová, Na 
Viničkách 2  a 3  a ul. Příbramská. Na stavbu byla přidělena dotace správcem programu - 
MZe.  Stavební práce, obsažené v zadání, byly skončeny a kolaudovány. Zbývá jako 
vícepráce provést propoj dešťové kanalizace a eventuelní pokračování v ulici Javořická. 
Do etapy 0011 patří stavba Viničky – U Zderazské, mezi komunikacemi Zderazská a 
Lošetická, která je členěná na obj. – vodovod, VO a komunikace. Na tuto stavbu bylo 
požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Rozhodnutí bylo vydáno v 8/2012, 
s nabytím právní moci dne 18.9.2012. Stavební povolení bylo prodlouženo o 2 roky. 
Etapa 0015 – Zderazská 
Výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikace v ulici Zderazská – bylo 
požádáno o revizi projektové dokumentace na STL plynovody vč. přípojek v ul. Zderazské a 
prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení. Změna stavby (lhůta dokončení 
výstavby) povolena a nabyla právní moci.    
Etapa 0019 – Jelenovská 
Prodloužení dešťové kanalizace - projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební 
řízení byla projednána. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bylo vydáno  a 
nabylo právní moci v r. 2011. Stavba je připravena k realizaci.  
 
0003090 - TV Řeporyje 
Etapa 0003 - Komunikace Řeporyje  



 

 

Ulice Ořešská: Pro přeložky sítí je vydáno stavební povolení a nabývá právní moci. Na vlastní 
komunikaci bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Komunikace Ořešská 
je součástí zahájené etapy 0014. 
Etapa 0007 – IS Zadní Kopanina  
Výstavba nového vodovodního přivaděče a rozvodných řadů.   Práce na 1. části byly  
dokončeny a proběhlo  kolaudační řízení. – Je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele 
na 2. část.   
Etapa 0010 – Kanalizace IV 
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ulici Smíchovská, Řeporyjské náměstí, Ořešská, 
Dalejská,  K Závětínám a Na Manoušce.  Kanalizace byla dokončena a kolaudována až na 
stoku v ulici Ořešské, jejíž stavba nadále probíhá současně s etapou 0014.  
Etapa 0014- Kanalizace Ořešská   
Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Ořešská včetně tunelu pod drahou ČD a výústního 
objektu do Dalejského potoka. Součástí etapy je výstavba nové retenční nádrže a dešťové 
kanalizace od Řeporyjského náměstí po hranici ulice Dalejská a Sousední a dešťová 
kanalizace ve zbytku ulice Smíchovské od Jáchymovské. Dále etapa obsahuje rekonstrukci 
uličního prostoru v Ořešské od železničního přejezdu po hranici obce a ulice Smíchovské 
mezi Jáchymovskou a K Třebonicům. Stavební práce byly zahájeny ve čtvrtém čtvrtletí 2012. 
Etapa 0017 – Vodovod Zadní Kopanina 
Výstavba vodovodního řadu v oblasti Zadní Kopanina v lokalitě Chaloupky. Bylo vydáno 
pravomocné stavební povolení,  veřejná zakázka je vyhlášena jako součást etapy 0023 
Kanalizace V. 
Etapa 0018 – Řeporyjské náměstí  
Rekonstrukce Řeporyjského náměstí včetně přilehlých komunikací po výstavbě splaškové 
kanalizace. Náplní etapy je i výstavba dešťové kanalizace od ulice Smíchovská k přejezdu 
ČD. Bylo zažádáno o stavební povolení. Řízení je přerušeno, protože se čeká na vyjasnění 
připomínek ÚMČ Řeporyje.     
Etapa 0023 Kanalizace V  
Výstavba splaškové kanalizace v ulici Ebrova, Koterovská, Žilovská, Bílovská, Všerubská – 
2. část, Milenovská, Slatinová, Sousední, Dalejská, Mládkova, Losinská - 2. část a 
K Chaloupce. Pro oblast Dalejská požádáno o změnu ÚR a stavebního povolení. V rámci 
zlevnění stavby vypuštěna jedna ČS a nahrazena výtlakem. 
 
0003103 - TV Lochkov 
Etapa 0003 -   Kanalizace III  
Na výstavbu splaškové kanalizace v ul. Za Ovčínem bylo vydáno rozhodnutí o umístění 
stavby spolu se stavebním povolením s nabytím právní moci. V rámci etapy 0008 bylo 
provedeno prodloužení vodovodního řadu a podchod výtlaku kanalizace pod dálnicí. SO 06 - 
Rozšíření komunikace – rekonstrukce ul. Za Ovčínem bylo projednáno samostatně sloučeným 
územním a stavebním řízením – rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci. V 12/2012 bylo 
požádáno o prodloužení platnosti a zahájeno řízení. 
Etapa 0008 –  Za Ovčínem II (komunikace) 
V této etapě bylo projednáno rozšíření ul. Nad vsí – 2. část,  stavební povolení bylo vydáno  a 
nabylo právní moci. V rámci rekonstrukce komunikace bylo vydáno i stavební povolení na 
prodloužení VO. Stavba je dokončena a zkolaudována. 
Etapa 0009 – Lochkov centrum  
Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury v centrální oblasti MČ Praha – Lochkov. 
Součástí etapy je řešení vjezdu z komunikace v ulici Ke Slivenci a zakomponování budovy 
ÚMČ Praha – Lochkov do daného projektu. Projednávání dokumentace k územnímu řízení na 



 

 

úpravu komunikací a sítí v okolí ÚMČ Lochkov bylo pozastaveno kvůli majetkoprávním 
problémům, bude zvolena nová varianta. Studii nové úpravy připravuje zhotovitel projektu.  
 
0003106 - TV Suchdol 
Etapa 0001 – Nový Suchdol 
Zbývá dokončit část rekonstrukcí komunikací, stavební povolení je pravomocné, není 
zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.  
Etapa 0002 – Budovec 
Projekt splaškové kanalizace v lokalitě Budovec má vydané právoplatné stavební povolení. 
Není zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 
Etapa 0006 – Kanalizace Starý Suchdol 
Na hlavní předmět této etapy – splaškovou kanalizaci ve Starém Suchdole byl vybrán 
zhotovitel stavby, stavební práce byly zahájeny v 1.Q.2012. Stavba byla dokončena a 
zkolaudována v 09/2012. 
Etapa 0005  - Komunikace Suchdol 
Komunikace v lokalitě Budovec. Územní rozhodnutí je vydáno. Práce na dokumentaci pro 
stavební povolení byly opětovně zahájeny.   
Etapa 0009 – Komunikace Starý Suchdol 
Územní rozhodnutí bylo vydáno v r. 2006.  Městskou částí Praha 6 bylo zamítnuto jeho 
prodloužení. Pro nové projednání ÚR je třeba aktualizovat dokumentaci. 
 
0003111 - TV Lysolaje 
Etapa 0003 - Komunikace Lysolaje 
Na zbývající komunikace v MČ – v oblasti ul. Sídlištní, Štěpnická, V zahrádkářské kolonii se 
projednává dokumentace pro stavební povolení. Proběhlo místní šetření v rámci stavebního 
řízení, stavební povolení dosud nebylo vydáno. Pro lokalitu Podholí a Dolina, Poustka, Laťka 
bylo vydáno stavební povolení a je průběžně prodlužováno. 
Etapa 0008 – Protipovodňová opatření II 
Jedná se o likvidaci dešťových vod a protipovodňová opatření v lokalitě povodí „A“ pro 
lokalitu nad ulicí Starodvorská a povodí „B“ pro lokalitu Laťka. Probíhá příprava k vydání 
územního rozhodnutí a majetkoprávní projednávání s majiteli pozemků.  
 
0003113 - TV Přední Kopanina 
Etapa 0006 - Hokešovo náměstí  
Rekonstrukce místních komunikací, výstavba odstavných ploch a statické zajištění objektů 
v lokalitě Hokešova náměstí. Všechna stavební povolení vydána a jsou v právní moci. 
Zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.    
Etapa 0007 K Tuchoměřicům 
Realizace provizorní komunikace pro BUS MHD mezi ulicemi K Tuchoměřicům a K Juliáně. 
Jedná se o podmiňující investici pro rekonstrukci komunikace v ulici K Tuchoměřicům. Tato 
rekonstrukce je ukončena, provizorní komunikace je odstraněna, pozemek uveden do 
původního stavu a vrácen majiteli. 
Součástí etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Ke Góniu, 2. část (nový název U Maří 
Magdalény). Bylo vydáno stavební povolení a nabývá právní moci.   
Etapa 0009 Opěrné zdi 
Výstavba opěrných zdí v ulici K Prelátům a realizace vodovodní a kanalizační přípojky byla 
dokončena a zkolaudována.  
 
 
 



 

 

0003119 - TV Čakovice 
Etapa 0008 – Komunikace Čakovice 
Převážná část rekonstrukce komunikací  v rozsahu   et. 0008  byla dokončena a zkolaudována. 
Rekonstrukce křižovatky Cukrovarská, Kostelecká, Za Avií, Za Tratí – územní rozhodnutí pro 
inženýrské sítě bylo vydáno. Byla vydána 3 stavební povolení na veřejné osvětlení, odvodnění 
a rekonstrukci křižovatky, probíhá územní a stavební řízení na světelné signalizační zařízení u 
ODA MHMP a na technologické zařízení u Drážního úřadu. Rekonstrukce komunikace 
Otavská – na stavbu byla vydána stavební povolení a je připravena k realizaci. Zokruhování 
vodovodu Čakovice – stavba je připravena k realizaci. V rámci etapy 0008 bylo dne 19.11.12 
předáno staveniště zhotoviteli. Jedná se o realizaci rekonstrukce ul. Cukrovarská v úseku od 
trati ČD po nám. J. Berana a zokruhování vodovodních řadů od nám. J. Berana po ul. 
Veselská v Letňanech. Práce byly zahájeny. Vzhledem ke komplikacím kolem pozemků ve 
vlastnictví PF ČR se  pro část trasy vodovodu se připravuje změna trasy tj. změna územního 
rozhodnutí a změna stavby před dokončením. 
Etapa 0010 – Komunikace Třeboradice 
Celková rekonstrukce komunikací v celých Třeboradicích včetně doplnění chybějící dešťové 
kanalizace. Projednává se projektová dokumentace k územnímu řízení. Trvají problémy 
s vlastníky stavbou dotčených pozemků (nesouhlasy se zábory). S vlastníky probíhají nová 
projednání. 
Slaviborské náměstí - doplnění chodníku a 7 parkovacích míst v ulici Schoellerova od 
severního cípu Slaviborského náměstí po křižovatku s ulicí Pšovanská.  Bylo vydáno 
pravomocné stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci. 
Etapa 0012 – Komunikace Miškovice 
III. část – díl „a“- chodník podél severozápadní strany kom. Polabská. Stavba je dokončena 
včetně přejímek. Nedodělkem je nedokončení přejímky kabelů Telefónica O2 z důvodů  
doplňování dokladové části. 
II. část – lokalita Na Kačence  
Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací ve staré zástavbě Miškovic. Stavba byla 
z majetkoprávních důvodů rozdělena na 2 části „Lokalita Na Kačence“ a „Na Kačence 
východ“. Územní rozhodnutí je  vydáno včetně nabytí právní moci pro obě části. Byla  
zpracována a předána  dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednání. 
Řeší se připomínky Policie ČR k dopravnímu řešení, které vyplynuly nově při projednání 
DSP. Bylo zajištěno prodloužení platnosti obou územních rozhodnutí. 
Stavební integrovaný zpomalovací práh a parkovací stání Polabská 
Akce vznikla na základě dodatečného požadavku MČ Čakovice na doplnění parkovacích míst 
v místě nynějšího zeleného pásu podél části chodníku v ul. Polabská. Bylo vydáno stavební 
povolení včetně nabytí právní moci. Vzhledem k tomu, že stavba ještě nebyla zahájena, bylo 
zažádáno o prodloužení platnosti stavebních povolení. Rozhodnutí byla vydána včetně nabytí 
právní moci. 
Etapa 0024 - kanalizace MŠ 
Předání staveniště této etapy výstavby kanalizace v oblasti ul. Cukrovarská u žel. přejezdu 
bylo dne 1.6.2012 . Stavební práce byly dokončeny. Přejímka díla proběhla dne 27.9.2012.  
Etapa 0025 – Komunikace Cukrovarská 
Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Cukrovarská v úseku 
od chráněného železničního přejezdu po ulici Schoellerova. Stavba je připravena k realizaci, 
probíhá výběr zhotovitele díla.  
Na rekonstrukci komunikace Cukrovarská v úseku Vážská – Na Barikádách je vydáno územní 
rozhodnutí a stavební povolení. Stavba v úseku Vážská-Ostravická byla zkolaudována 
v rámci etapy 0008 komunikace Cukrovarská. Zbývá dokončit úsek od ul. Ostravická po ul. 
Na Barikádách. 



 

 

Etapa 0031 - Oderská 
Staveniště bylo dne 1.11.2012 předáno zhotoviteli. Jedná se o realizaci další části letňanského 
sběrače v úseku ul. Vážská do ul. K Sedlišti a dále pak jednotná kanalizace v oblasti ul. 
Oderská a Ke Stadionu. Práce byly zahájeny. 
 
0003127 - TV Běchovice 
Etapa 0006 – Komunikace ostatní 
Dokončena realizace chodníku při ul. V Okálech, proběhlo kolaudační řízení. Z důvodu 
nevyjasněných majetkových poměrů k pozemkům dotčených výstavbou je pravděpodobné, že 
stavba nebude realizována v plném rozsahu.   
Etapa 0010 – PID 
Jedná se o zřízení nové železniční zastávky v Běchovicích. Ve 12/2011 bylo vydáno územní 
rozhodnutí, ale bylo podáno odvolání – rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, čeká se na 
rozhodnutí odvolacího orgánu - MHMP. 
Etapa 0011 – Protipovodňová opatření 
Jedná se o výstavbu protipovodňových opatření na ochranu intravilánu MČ Praha – 
Běchovice. Proběhlo zjišťovací řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., je nařízeno projednání v rámci 
EIA. 
Etapa 0013 – Českobrodská 
Jedná se o rekonstrukci místních komunikací, odstavných ploch a statické a konstrukční 
zajištění stávajícího obecního objektu Českobrodská čp. 3.  Stavba byla realizována v celém 
rozsahu. Dokončená stavba byla předána uživateli MČ Praha Běchovice dne 20.1.2012, vady 
a nedodělky odstraněny k 27.1.2012.  Kolaudační souhlas s užíváním stavby  byl vydán dne 
1.3.2012.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
0003136 - TV Satalice  
Etapa 0013 - U Arborky 
Výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce komunikace – bylo vydáno pravomocné 
stavební povolení a stavba je připravena k realizaci. 
Etapa 0020 – K Cihelně II 
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace včetně přeložek inženýrských sítí. Byla podána 
žádost o vydání územního rozhodnutí. Řízení je přerušeno z majetkoprávních důvodů.  
Etapa 0019 – Budovatelská II 
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace a přeložek v ulici Budovatelské. Projednává se  
projektová dokumentace  pro územní řízení. 
Etapa 0014 – Komunikace II 
Stavba je dokončena, včetně vydání kolaudačního souhlasu a provedení VPH. 
 
0003140 - TV Újezd nad Lesy    
Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská  a Novosibřinská – kanalizace 
Vydáno právoplatné vodoprávní povolení. Byl vybrán zhotovitel na celý rozsah díla a 
stavební práce byly zahájeny v 08/2010. Splašková kanalizace v lokalitě Blatov byla 
dokončena a kolaudována. Stavební práce v ulici Novosibřinská byly zahájeny v 07/2011 po 
ukončení jednání o dopravních opatřeních. V roce 2012 byly dokončeny úseky E a F – 
kolaudovány a úseky D a G – připravují se k přejímce. Další pokračování je závislé na 
projednání dopravních opatření – zajišťuje zhotovitel.  
 Etapa 0008 - Komunikace Újezd nad Lesy – jih 
Rekonstrukce stáv. komunikací jižně od komunikace Starokolínská resp. Novosibřinská. 
Příprava probíhá v dílčích částech podle priorit ÚMČ  a možností rozpočtu. Komunikace 
v ulici Oplanská – je vydáno pravomocné stavební povolení, komunikace v ulici Druhanická 



 

 

– dokumentace ke stavebnímu povolení byla rozeslána k vyjádření dotčeným organizacím.  Je 
vydané pravomocné stavební povolení.  
Etapa 0013 – Oplanská 
Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně odvodnění v ulici Oplanská, vydané pravomocné 
stavební povolení, vodoprávka  a sloučené řízení na přeložku kabelů. Byla zpracována 
dokumentace pro výběr zhotovitele. Jsou vydaná prodloužení všech stavebních povolení. 
Komunikace Druhanická – jsou vydaná všechna potřebná stavební povolení. Jsou vydaná 
prodloužení všech stavebních povolení. 
Etapa 0018 – Čekanovská – prodloužení  
Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Čekanovská v úseku od ulice Polepská po konec 
zástavby. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a projednává se dokumentace pro 
stavební povolení, stavba je před podáním žádosti o SP - MČ požaduje přepracování projektu 
na obytnou zónu. 
 
0003145 - TV Vinoř 
Etapa 0011 – Sběrná - rekonstrukce a výstavba nových chodníků podél ulice 
Mladoboleslavské 
Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována a projednána 
DSP. Na chodníky podél Mladoboleslavské bylo  vydáno stavební povolení včetně nabytí 
právní moci.    
Etapa 0013 – Dražkovská 
Výstavba komunikace v ulici Dražkovská. Byla zpracována vyhledávací studie, na základě 
které byla vybrána varianta řešení, na kterou byla zpracována dokumentace k územnímu 
řízení a bylo zahájeno její projednávání. Bylo zpracováno „Oznámení“ ke zjišťovacímu 
řízení, které bylo ukončeno. DÚR je technicky projednána. Probíhá jednání s vlastníky 
dotčených pozemků. Vzhledem k neprůchodnosti zajištění potřebných pozemků se 
zpracovává nová vyhledávací studie. Nová trasa komunikace Dražkovská není v souladu s ÚP 
hl. m. Prahy. Stanoviska dotčených orgánů k vyhledávací studii byla vyhodnocena 
projektantem a předána k posouzení MČ Vinoř. Nutná změna Územního plánu.  
Etapa 0009 – Vinořská 
Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ul. Vinořská. Rozsah rekonstrukce je dán 
křižovatkou s komunikací Mladoboleslavská v k.ú. Vinoř a napojením na okružní křižovatku 
v ul. K Cihelně v k.ú. Satalice. Byl zajištěn a zpracován podrobný dendrologický průzkum.  
Etapa 0012 – ČOV Vinoř 
Jedná se o intenzifikaci ČOV Vinoř z 6 tis. ekvivalentních obyvatel na výhledových 21 tis. 
ekv. obyvatel. Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována 
DSP a probíhá její projednání. Bylo zažádáno o stavební povolení, po doplnění požadovaných 
podkladů k dalším žádostem o povolení k nakládání s vodami a o povolení k vypouštění 
proběhlo ústní jednání ke všem řízením najednou. Rozhodnutí dosud nebyla vydána. 
Etapa 0010 – Ctěnice – kanalizace, voda, plynovod 
Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která se projednává. Bylo zpracováno 
Oznámení záměru pro zjišťovací řízení, podáno na OOP MHMP. Jako podlimitní záměr 
stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.   
 
0003150 - TV Benice   
Etapa 0005 - Na Luka 
Jedná se o změnu úprav komunikace a zpevněných ploch na náměstí před ÚMČ Praha – 
Benice včetně potřebné sanace dešťové kanalizace. Úpravy byly vyvolány dalším využitím 
objektu ÚMČ (zřízením prodejny a restaurace) a potřebou vytvoření dalších parkovacích míst 
proti původně zpracovanému projektu. Stavba byla dokončena a zkolaudována v r. 2012. 



 

 

Etapa 0003 – Komunikace Benice  
Zbývající rekonstrukce místních komunikací včetně  ul.  Květnového povstání jsou 
připraveny k realizaci. Bylo požádáno o prodloužení termínu dokončení stavby zadaném ve 
stavebním povolení. Rozhodnutí dosud nebylo vydáno. 
  
0003151 - TV Dubeč 
Etapa 0004 - Dubeč střed II 
Po ukončení jednání s TSK bude stanoven rozsah rekonstrukce komunikace v ulici 
Starodubečská. V rámci této etapy byl realizován chodník v ul. Starodubečská a proběhlo 
převzetí díla. Dokumentace ke stavebnímu povolení ke zbylé části ul. Starodubečské byla 
projednána a bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Stavebnímu úřadu 
Prahy 15 bylo oznámeno zahájení přípravných prací, aby nepropadla lhůta výstavby. Stavba 
je připravena k realizaci. Křižovatka ul. Starodubečská a Městská byla zařazena do etapy 
0025 – chodníkový program.  
 Etapa 0011 – Komunikace Dubeč 
Celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků a likvidace 
dešťových vod v MČ. Projednává se dokumentace pro územní řízení, dle výsledku projednání 
bude dokumentace rozdělena na jednotlivé úseky a bude aktualizován stávající stav 
rozestavěnosti v jednotlivých ulicích a stanoven stupeň stavebního řízení.   
Komunikace Dubeč – 2. část 
Aktualizovaná  DÚR na rekonstrukci ul. U Lázeňky vč. výstavby inž. sítí je projednávána 
včetně majetkoprávní složky.     
Etapa 0012 – Komunikace Na Lázeňce 
Rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků v ul. Martinova, Nezdova, Za 
Lázeňkou a Na Lázeňce. Byla aktualizována projekt. dokumentace k územnímu řízení a bylo 
zahájeno projednávání DÚR.    
Etapa 0019 – Technická infrastruktura pro PD 
Výstavba víceúčelové plochy, komunikace pro pěší, parkoviště a veřejného osvětlení. 
Stavební práce byly dokončeny a stavba je zkolaudována.    
Etapa 0017 – Chodník v ul. K Pramenu 
Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku v ulici K Pramenu a zřízení přisvětleného 
přechodu pro chodce a příčného zpomalovacího prahu. Projednává se dokumentace 
k územnímu řízení, zbývá získat souhlas vlastníků dotčených pozemků.   
Etapa 0024 – Chodník Městská 
Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku podél komunikace v ul. Městská. Bylo vydáno 
stavební povolení.   
Etapa 0025 – Chodníkový program  
Realizace nových a rekonstrukce stávajících přechodů pro pěší s bezbariérovou úpravou 
v ulici Starodubečská. Dokumentace ke stavebnímu povolení na chodníkový program byla 
projednána a byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby. Z povolení byl vyjmut 
přechod č. 15, který bude součástí jiné stavby.   
Byla vyskladněna DÚR na rekonstrukci křižovatky  Starodubečská a Městská vč. odvodnění , 
doplnění VO,  přeložky sděl. vedení,  zpomalovací pruhy a nová zastávka BUS.  Projednávání 
DÚR pokračuje. Proběhlo několik jednání s projektantem ohledně připomínek TSK, Policie 
ČR, vlastníka pozemků – Sokol a zástupců ÚMČ Praha – Dubeč. TJ Sokol souhlasí 
s odprodejem části pozemku, potřebné k realizaci stavby. Je pokračováno v přípravě ve 
spolupráci s projektantem, TSK, Policií ČR a zástupců ÚMČ Dubeč na požadovaných 
úpravách.  
Etapa 0021 – V Rohožníku 



 

 

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ul. V Rohožníku, která uvažuje napojení na 
sběrač „G“. Dokumentace k územnímu řízení není projednávána jednak kvůli neprojednané 
stavbě sb.G a vzhledem majetkoprávním potížím.  
Etapa 0026 – Kanalizace Lipové nám.  
Jedná se o výst. spl. kanalizace v ul. Lipové nám., K pekárně, K samotě a V Kališti. Původně 
byla projednávána DÚR z r. 2005 pod etapou 0006 – Dubeček – sever. Vzhledem k tomu, že 
část ulic, zahrnutá do etapy 0006 již byla realizována v rámci původního stavebního povolení, 
bude projektová dokumentace na odkanalizování  výše jmenovaných ulic aktualizována a pak 
projednána. DSP na uvedenou stavbu byla vyskladněna a je projednávána, zbývá projednat 
majetkoprávní složku. Stavební povolení na 1. část stavby bylo vydáno a nabylo právní moci. 
Dne 1.11.2012 bylo předáno staveniště zhotoviteli pro realizaci 1. části tj. splašková 
kanalizace a vodovod v ul. Lipové nám. a K Vilkám. Práce byly zahájeny. Pokračuje 
projednávání 2. části po majetkoprávní stránce.  
 
0003168  - TV Křeslice 
Etapa 0004 – Komunikace 
Jedná se o rekonstrukci místních komunikací vč. výstavby chodníků a parkovacích stání MČ 
mimo komunikaci v ul. Štychova. Stavební povolení a vodoprávní povolení na etapu 0004 
jsou vydána, včetně nabytí právní moci. Bylo zažádáno o prodloužení platnosti stavebního 
povolení. Proběhla realizace části stavby veřejného osvětlení v rámci etapy 0004, ve 12/2012 
požádáno o kolaudační souhlas. 
Etapa 0007 – IS bytové domy 
Projektant zpracoval studii na možnost napojení městských bytů na sítě, včetně rek. 
komunikací.  
 
0003171 - TV Štěrboholy 
Etapa 0006 – Komunikace III 
Stavební práce na rekonstrukci chodníků v ulici Pod Areálem, Slibná, K Učilišti, Pod Valem, 
Drobná byly dokončeny a zkolaudovány. První úsek rekonstrukce komunikace Ústřední 
včetně výstavby  dešťové kanalizace byl dokončen. 
Etapa 0011 – Upravená 
Jedná se o druhý úsek rekonstrukce komunikace Ústřední v úseku K Lesíku – Upravená 
včetně odvodnění. Součástí plnění je provedení zálivu MHD BUS ve směru do centra, 
přisvětlení přechodu pro chodce, definitivní dopravního značení a realizace dopravních 
opatření po dobu stavby. Stavba byla dokončena, kolaudační souhlas byl vydán 28. 11. 2012. 
 
0003295 - TV Horní Počernice 
Etapa 0006 – Komunikace Robotnice 
Výstavba propojovací komunikace včetně chodníků mezi východní spojkou a komunikací 
Božanovská. Na této stavbě proběhlo zjišťovací řízením EIA. Byla podána žádost o vydání 
územního rozhodnutí. Řízení bylo přerušeno z důvodu doplnění vyjádření některých 
účastníků řízení. Požadované doplněno v 10/2011. OV Praha 20 dosud nevypsal řízení.  
Etapa 0012 – IS ostatní 
Na další část etapy – rekonstrukce komunikací po pokládce inž. sítí v  ul. Češovská – 
Kramolná – stavební povolení bylo vydáno, stavba připravena k realizaci. Ulice K Rybárně - 
vydána potřebná stavební povolení, stavba připravena k realizaci. Rekonstrukce chodníků  
mezi ulicemi Březecká a Mezihoří, stavba dokončena. 
Etapa 0013 – Komunikace Božanovská 
Komunikace v ulici Božanovská v úseku mezi ulicemi Vysokovská a Domkovská je 
dokončena a zkolaudována. Komunikace Božanovská 3. etapa od ulice Domkovské po mostní 



 

 

uzávěru – požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Stavební povolení vydána 
vč. nabytí právní moci. 
Komunikace Božanovská 1. etapa od ulice Náchodská po ulici Vysokovskou – stavební 
povolení  na dešťovou kanalizaci nabylo právní moci. Obě etapy přesunuty do etapy 0020 
Čertousy. Na světelném signalizačním zařízení křižovatky Náchodská - Božanovská probíhá 
vyhodnocení zkušebního provozu. Na rekonstrukci místních komunikací a výstavbu chodníků 
v ulicích nad Božanovskou, Zdoňovská, Všelipská, Podůlší, Meziluží a ost. – bylo vydáno 
územní rozhodnutí, vč. nabytí právní moci. Dokumentace pro stavební povolení se 
projednává. Dle nového požadavku ÚMČ Praha 20 přepracovává projektant odvodnění 
komunikací do ulice Domkovské.  Bylo vydáno územní rozhodnutí a je v právní moci. 
Projednává se dokumentace pro stavební povolení. Dešťová kanalizace přesunuta do stavby 
0083 etapa 0012.  Na komunikaci Božanovská v úseku Domkovská - Březovická byla 
v záruční době uplatněna reklamace uživatele TSK na  zhotovitele díla. V současné době se 
reklamace řeší.  
Etapa 0014 – Kanalizace Otovická  
Zásobování vodou Podsychrovského rybníka - dokumentace k územnímu řízení odevzdána a 
bylo zahájeno její projednání. Zjišťovací řízení ukončeno – záměr nebude dále posuzován 
podle zák. 100/2001 Sb. Bylo obnoveno projednání DÚR s ohledem na nové požadavky MČ a 
nové vlastníky některých dotčených pozemků. Dosud nedořešena majetkoprávní část.  
Etapa 0015 – Východní spojka 
Prodloužení komunikace Robotnice podchodem pod Východní spojkou k sídlišti Černý Most. 
Stavba má vydáno právoplatné stavební povolení a je připravena k realizaci. Stavební 
povolení prodlouženo. Požádáno o nové prodloužení stavebního povolení. Doplněna 
požadovaná projednání. Čeká se na vydání prodloužení stavebního povolení. 
Etapa 0020 - Čertousy  
Rekonstrukce místních komunikací v ulici Cirkusová, Střelečská, Na Staré silnici, Bártlova, U 
Županských, U Úlu a „bezejmenná“. Výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulici U 
Županských – proběhlo ústní jednání a místní šetření s kladným výsledkem. Územní 
rozhodnutí je vydáno a nabylo právní moci. Projednává se dokumentace pro stavební 
povolení. V předstihu vyřízeno stavební povolení a provedeny práce na úpravě koryta 
Jirenského  potoka. Na základě požadavků ÚMČ Praha 20 je nutná změna vydaného ÚR. 
Bylo požádáno o vydání změny územního rozhodnutí.  
 
0004506  -  TV  Velká Chuchle   
V rámci stavby TV V. Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce ul. Na Hvězdárně, kterou 
je obsluhován západní sektor MČ Praha – Velká Chuchle. Rekonstrukcí budou mj. vytvořeny 
předpoklady pro dopravní obsluhu této části města a zavedení MHD. Stavba je rozdělena do 
13 etap s termínem realizace r. 2007 – 2015. Do r. 2010 byly dokončeny etapy 0001 až 0011 
zahrnující rekonstrukci  inženýrských sítí a  komunikace ve východní části ul.  Na Hvězdárně.  
Úseky komunikace dokončené v uplynulých letech v rámci etap 0001 až 0011 zůstávají v péči 
OMI MHMP, protože budoucí uživatel TSK odmítá převzít nedokončenou stavbu s tím, že 
kolaudace bude provedena po dokončení celé komunikace Na Hvězdárně včetně smyčky 
autobusů MHD. Ve druhém pololetí r. 2012 byla zahájena realizace etapy 0012 Na Hvězdárně 
III. Byla dokončena výstavba komunikace a inženýrských sítí a stavba byla  uvedena do 
předčasného užívání. V březnu 2012 byla v rámci etapy 0013 schválena  vyhledávací studie 
obsahující   návrh komplexního řešení rekonstrukce místních komunikací a inženýrských sítí 
v prostoru ulic Na Hvězdárně (západní část), Lahovská a Polní. 
 
 
 



 

 

0004507 - TV Vokovice 
Tato stavba je vyvolána potřebou jednak napojení nového rozvojového území na centrální 
kanalizaci a vodovod a současně potřebou rekonstrukce vozovek a chodníků v celé oblasti, 
které jsou z hlediska životnosti, a dále vlivem zásahů vlastníků nejrůznějších komunikačních 
a jiných sítí již za svojí mezí.     
V roce 2009 byla dokončena projektová a inženýrská příprava etapy 0001 - Nad Lávkou a byl 
vybrán zhotovitel stavby. Stavba byla zahájena v 11/2009 a dokončena ve III. čtvrtletí 2010. 
Zároveň byly zahájeny práce na projektové a inženýrské přípravě etapy 0002 – V Středu a 
etapy 0003 – Vokovická. V současné době bylo dosaženo stavebních povolení na obě etapy a 
je možné připravit výběrové řízení na zhotovitele stavby.  
 
0004508 -  ZOO Hrošinec a sloninec  
Etapa 0001 – Pavilon slonů, etapa 0002 – Pavilon hrochů, etapa 0004 – Exteriéry a interiéry  
Události kolem povodně v r. 2002 naplno odhalily nevýhody umístění slonů a hrochů 
v zátopové oblasti ZOO, a proto bylo rozhodnuto umístit nové pavilony prostoru horní části 
zahrady, podél silnice Pod Hrachovkou. 
Stavba je rozdělena na 3 etapy: etapa 0001 - Pavilon slonů“, etapa 0002 –„Pavilon hrochů“  a 
etapa 0004 „Exteriéry a Interiéry“. Etapa 0001 zahrnuje pavilon slonů s 8 boxy, bazénem a 
technickým zařízením, a dále venkovní výběhy se třemi bazény zvlášť pro samce a samice 
s mláďaty. Etapa 0002 zahrnuje pavilon hrochů se čtyřmi boxy, bazénem a technickým 
zařízením, pavilon antilop se dvěma vnitřními boxy a venkovními dvorky, a dále venkovní 
výběhy s bazény. Etapa 0004 zahrnuje doplnění pavilonu hrochů a venkovních výběhů obou 
pavilonů dekorativními prvky, které budou dotvářet přirozené prostředí pro zvířata, a dále 
bezpečnostními prvky a zábranami pro ochranu návštěvníků ZOO.  Stavba byla po částech 
v průběhu roku 2012 předána a zkolaudována. Probíhá zkušební provoz Technologie úpravny 
vody v Pavilonu hrochů. 
 
0006963 - Celková přestavba rozšíření ÚČOV Císařský ostrov 
Příprava stavby představuje přestavbu a rozšíření centrální čistírenské kapacity pro hlavní 
město Prahu. Tento záměr umožní Praze zajistit emisní limity požadované znečištěných vod 
vypouštěných do řeky Vltavy, které požaduje evropská i česká legislativa. Jedná se o 
schopnost vyčistit odpadní vody, zvláště v ukazateli celkový dusík, pro lokalitu s více než 1,6  
mil. ekvivalentních obyvatel. Po realizaci této stavby, která bude končit v roce 2022, bude 
hlavní město Praha plnit závazek, vyplývající z přístupových smluv vůči Evropské unii 
v kvalitě vypouštěných odpadních vod.  
Začátkem roku probíhala jednání na MŽP se zástupci EK DG REGIO za účelem přidělení 
podpory z OPŽP na etapu 0001 – nová vodní linka. Pro tato jednání byla využívána 
konzultační a poradenská činnost advokátních kanceláří. Žádost o finanční podporu nebyla 
doporučena a byla ukončena jeho administrace v rámci programu OPŽP. Na základě 
nepřidělení podpory Rada HMP jmenovala  komisi pro řešení dalšího postupu přípravy a 
realizace stavby ÚČOV. Na základě požadavků komise byly  vypracovány analýzy projektu a 
studie na úsporná opatření pro realizaci etapy 0001.  
 
0007499 - TV Dolní Měcholupy 
Etapa 0002 – Za Kovárnou 
Jedná se o rekonstrukci komunikace a chodníků a výstavbu dešťové kanalizace v ulici 
Dolnoměcholupské. Technické projednání dokumentace ke stavebnímu povolení bylo 
ukončeno, byl zpracován čistopis DSP. Přetrvávají majetkoprávní problémy nedovolující 
dosud požádat o vydání stavebního povolení. Z důvodů majetkoprávních bylo obnoveno 
územní řízení.  



 

 

Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Bylo zažádáno o stavební a 
vodoprávní  povolení.  Vodoprávní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci, 
stavební povolení na doplnění VO bylo rovněž vydáno a je v právní moci, stavební řízení na  
chodník a komunikaci proběhlo v 06/2012. Bylo zažádáno o prodloužení termínu dokončení 
pro dešťovou kanalizaci a přeložky kabelů. Povolení bylo vydáno včetně nabytí právní moci. 
Etapa 0003 – Východní 
Jedná se o silniční obchvat Dolních Měcholup. Proběhlo zjišťovací řízení dle zák. č. 100/2001 
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí se závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle 
tohoto zákona. Probíhá projednávání dokumentace pro územní řízení. Do doby, než bude 
provedena změna územního plánu dotčené oblasti, lze s investorskou přípravou pokračovat 
pouze v omezeném rozsahu.  
 
0007500 - TV Praha 6 
Etapa 0001 – Šárecké údolí 
Stavba zahrnuje kanalizační dešťový sběrač B – 3. část v trase od ulice Nad Kaplankou po 
ulici K Dubovému mlýnu, včetně 2 odbočných větví a přepojení 2 stávajících ČOV. Stavba 
byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli  dne 22.11.2012. Průběžně jsou aktualizována 
stanoviska orgánů státní správy, vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury a jsou 
připravována dopravní opatření, včetně úplných uzavírek komunikace V Šáreckém údolí. 
Etapa 0006 – Komunikace v Šáreckém údolí 
Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí, včetně přeložek kabelů a odvodnění po 
pokládce inženýrských sítí – bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci. Probíhá 
příprava projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.  
Dostavba kanalizace v Šáreckém údolí - jedná se o dostavbu stokové sítě včetně přípojek. Na 
všechny objekty stokové sítě je vydáno právoplatné územní rozhodnutí. Byla předána a 
projednána dokumentace ke stavebnímu povolení. Probíhá projednávání ke stavebnímu řízení. 
Bylo prodlouženo územní rozhodnutí. Na objekty SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, SO 08, SO 
09  a SO 10 bylo vydáno stavební povolení. Na SO 01  a  SO 07 bude požádáno o stavební 
povolení po vyřešení majetkoprávních vztahů.  
Komunikace v ulici Pokojná – bylo vydáno územní rozhodnutí.  Bylo vydáno pravomocné 
stavební povolení na vodní dílo i na komunikaci. 
Etapa 0004 – Papírenská 
Dokumentace k územnímu řízení na zkapacitnění kmenové stoky D v komunikaci v ulici 
Papírenská. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí  a stavební povolení. DZS 
odevzdána. 
Etapa 0016 – Pod Marjánkou 
Rekonstrukce chodníků a zřízení vjezdů v ul. Pod Marjánkou. Stavba byla dokončena a 
kolaudována. 
 
0007981 – TV Za Horou  
Do této stavby je zahrnuta rekonstrukce komunikací v Praze 14 včetně oprav a doplnění 
inženýrských sítí. Nutnost realizace výše uvedené stavby je vyvolána zejména špatným 
stavem stávajících komunikací, nové komunikace budou provedené s bezprašným povrchem a 
potřebou ve vylepšení životního prostředí stávající zástavby napojením do kanalizace. 
Zároveň budou opraveny nebo rekonstruovány stávající inženýrské sítě. Etapa 0003 - ul.Za 
Horou byla dokončena v roce 2010, etapa 0005 ul. Okrajová v roce 2011. Etapa 0007 
ul.Švestková a etapa 0008 ul.Třešňová – jih budou realizovány.   
 
 
 



 

 

0008263 – P. 14, Aloisov 
Jde o rekonstrukci kanalizace, vozovek a chodníků v trase stávajících komunikací. Uvedená 
stavba byla zahájena v r. 2005. V r. 2007 byla dokončena et. 0001  a v r. 2009 pak  i  et. 0002.  
V závěru roku 2012 byl zadán projekt pro výběr zhotovitele pro etapu 0003 - rekonstrukce ul. 
Lednická s termínem dokončení v lednu 2013. Tato etapa stavby navazuje na rekonstrukci 
nadjezdu a odhlučnění železničního koridoru a nahrazuje provizorium vedené z části po cizích 
pozemcích.  
 
0008498 - Vodovodní řad Nová Ves   
Jedná se o výstavbu vodovodního řadu pro obec Nová Ves v Praze 13 -  Jinonicích  v úseku 
ul. Jeremiášova – Nová Ves. 
Byla zpracována a odevzdána dokumentace ke stavebnímu povolení. Existují obtíže při 
majetkoprávním projednání. Byla prodloužena platnost územního rozhodnutí a pokračovaly 
práce na projednávání dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování dokumentace pro 
výběr zhotovitele. Proběhlo majetkoprávní projednání dle aktualizovaných podkladů. Bylo 
zažádáno o vodoprávní rozhodnutí. Vodoprávní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní 
moci. Stavba je připravena k realizaci, k  výběrovému řízení na zhotovitele stavby nutno 
zpracovat aktualizovanou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby. 
 
0008548 – Kanalizační sběrač „H“ – prodloužení do Běchovic 
Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci pro 1. etapu - v úseku ul. Národních 
hrdinů až po ul. Nad Rybníkem. Platnost stavebního povolení byla prodloužena do 16.6.2013.   
Prodloužení kanalizačního sběrače „H – 2. etapa“ 
Byla vyhotovena studie proveditelnosti a rozeslána k posouzení všem zúčastněným 
organizacím. Realizace etapy je závislá na změně územního plánu.  
 
0008588 - TV  Malá Ohrada 
Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků vč. zastávek MHD 
a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. Pro dokončení stavby zbývá 
realizace etapy 0002-Východní část a etapy 0006 – Červeňanského. V rámci etapy 0002 byl 
v 09/2012 zajištěn výběr zhotovitele a byla zahájena vlastní realizace stavby. Na základě 
dodatečného požadavku občanů byl v 12/2012 zajištěn podklad pro zvýšení počtu 
parkovacích stání na úkor veřejné zeleně, který byl předložen k vyjádření URM hl. m. Prahy a 
OŽP MČ Praha13. Předpokládané dokončení stavby je v prvním pololetí 2013. 
 
0008618 - TV Praha 4  
Etapa 0007 - Na Vrstevnici   
Realizace této etapy umožní napojení a odkanalizování obytných domů přilehlých k ulici Na 
Vrstevnici v Praze 4, kde je v současnosti likvidace splaškových vod řešena pomocí septiků a 
žump. V II. pololetí roku 2010 bylo vydáno stavebního povolení, které v lednu 2011 nabylo 
právní moci. Realizace se předpokládá v roce 2013. 
Etapa 0010 - Podolské nábřeží 
V roce 2011 proběhla delimitace této stavby z městské části Praha 4 na OMI MHMP. 
Předmětem této stavby je úprava komunikace Podolská v prostoru před plaveckým areálem 
v Podolí tak, aby bylo možné odbočit ze čtyřproudé komunikace k plaveckému areálu i ze 
směru k Barrandovskému mostu. Tato stavba byla zahájena ve II. pololetí roku 2012  a 
v současné době je přerušena pro výškovou kolizi s inženýrskými sítěmi, které jsou ve 
skutečnosti umístěny jinak, než udávala dostupná archivní dokumentace získaná při projekční 
přípravě této akce. Pokračování výstavby se předpokládá v I. polovině roku 2013. 
  



 

 

0008781 – Prodloužení sběrače P do Třebonic 
Jedná se o kanalizační přivaděč – prodloužení stoky „P“ do obytného souboru v k.ú. 
Třebonice. Dokumentace k územnímu řízení byla odevzdána a byly zahájeny práce na jejím 
projednání. Bylo zpracováno Oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení a bylo podáno na OOP 
MHMP.  Zjišťovací řízení bylo ukončeno - záměr nepodléhá procesu EIA. Byla zajištěna a 
zpracována aktualizace majetkoprávních podkladů a probíhá majetkoprávní projednání. 
Majetkoprávní podklady byly opakovaně upravovány vzhledem ke změnám v KN v 11/2012. 
 
0008950 - TV Praha 15 
Jedná se o vybudování splaškové a dešťové kanalizace na Praze 15 v oblasti staré Hostivaři. 
V prvním pololetí byl zajištěn výběr zhotovitele pro zbývající etapu stavby - etapa 0003  
kanalizace a ve druhém pololetí byla realizace etapy zahájena. První část etapy byla v 10/2012 
dokončena a druhá část etapy byla přerušena z důvodu archeologického nálezu v okolí 
románského kostela sv. Jana Křtitele. Předpokládané dokončení stavby je po dokončení 
záchranného archeologického výzkumu v prvním pololetí 2013. 
 
0040019 – Prodl. sběr. G do Uhříněvsi 
Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače G, DN 300 ke stávající ČOV Uhříněves v k.ú. 
Dubeč, v délce cca 3 600 bm.   Dokumentace k územnímu řízení  se projednává, OOP MHMP 
požadoval zpracovat EIA, bylo požádáno o vypracování dle přísl. zákona č. 100/2007 Sb. a 
124/2008 Sb. EIA zpracována a předána k projednání. Zjišťovací řízení bylo ukončeno a  jeho 
závěry předány na ÚRM k zapracování do nově tvořeného územního plánu. Zpracovalo se 
nové řešení vodovodních přípojek k objektům, které dosud nemají napojení na vodovodní řad 
a v rámci výstavby sběrače G se mají napojit. Výstavba sb. G (který vede po jejich pozemcích 
nebo v těsné blízkosti) je na jejich vstřícnosti závislá. Do vyřešení této situace není možné 
požádat o územní souhlas na výstavbu přípojek. Dle požadavků ÚRM byl vydán dodatek č. 1 
k projektové dokumentaci a rozeslán k dalšímu projednávání. Projednávání DÚR pokračuje – 
jednání na ÚRM  související se změnou územního plánu. Předložený návrh územního plánu 
čeká na odsouhlasení ZHMP. Změna ÚP – Z 2573/00 byla odsouhlasena dne 21.6.2012 
s účinností dne 11.7.2012. Bude tudíž možné obnovit přípravu sběrače v dané trase a obnovit 
jednání s jednotlivými vlastníky ohledně  vodovodních přípojek (jak výše uvedeno), které 
podmiňují výstavbu sběrače „G“., a to ve spolupráci se zpracovatelem projektu a zástupci 
ÚMČ. 
 
0040020 - TV Letňany   
Jedná se o rekonstrukci komunikace Tupolevova. V průběhu roku 2012 byla na OMI MHMP 
delimitována etapa číslo 0005 - Tupolevova z městské části Praha 18. Tato etapa má 
pravomocné stavební povolení, ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel stavebních prací a 
v roce 2012 byla zahájena. 
 
0040021 – TV Petrovice 
Etapa 0003 Komunikace – rekonstrukce ulic Edisonova, Dieselova, Lebeděvova, Bellova a 
Ampérova. Stavba byla dokončena v 06/2012.   
 
0040022 – TV Troja 
Etapa 0002 – komunikace 
Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Pod Havránkou včetně výstavby chodníků v úseku 
od ulice Trojská ke křížení s Haltýřským potokem a rekonstrukci povrchů po výstavbě 
vodovodu. Bylo vydáno pravomocné  územní rozhodnutí. 
Etapa 0004 – Pod Havránkou 



 

 

Rekonstrukce kanalizace v úseku Trojská – Haltýř, včetně svodu Haltýřského potoka. V 
tomto úseku se jedná rekonstrukci kompletního uličního prostoru. Další součástí stavby je 
nový vodovodní řad od Trojské na hranici Prahy 7, včetně přepojení přípojek a obnovou 
provizorní komunikace za Haltýřem. Práce byly zahájeny ve čtvrtém čtvrtletí 2012 stavbou 
vodovodu v úseku Trojská - Haltýř. 
Etapa 0005 – Trojská 
Výstavba dešťové kanalizace a jejích přípojek a rekonstrukce jednotné kanalizační stoky 
včetně přípojek v prostoru křižovatky Pod Havránkou – Trojská. Stavební práce byly 
zahájeny ve 12/2011 a nadále pokračují.   
 
0040297 -  TV  Hloubětín  
Stavba koordinovaně řeší obnovu kanalizace, vodovodu, povrhů vozovek a chodníků a 
vytvoření nových parkovacích míst v oblasti sídliště Hloubětín a přilehlé části starého 
Hloubětína.  Postup výstavby je koordinován s investory PVS a.s. a PP distribuce, a.s. tak, 
aby byla sjednocena dopravní opatření spojená s výstavbou, aby nebyly prováděny duplicitní 
zádlažby.  
V období let 2009 až 2011  byly dokončeny etapy 0009 - Obnova povrchu vozovek a 
chodníků v místní komunikaci  (části ul. Nad Turnovskou tratí), 0010 - Rekonstrukce 
vodovodních řadů a 0011 - Rekonstrukce kanalizace a etapa 0001 - Rekonstrukce komunikací 
I,  při níž jsou sanovány vozovky a chodníky ul. v Novém Hloubětíně a V Humenci po 
dokončené výstavbě vodovodu a kanalizace. Přípravnými pracemi byly formálně zahájeny 
rovněž etapy 0012 – rekonstrukce ulice Milovické a etapy  0002 – rekonstrukce ulic Kbelské, 
Sadské (části) a Mochovské (části) které budou realizovány na základě ohlášení stavby.  
V roce 2012 probíhala realizace etapy 0013 - Rekonstrukce kanalizace II, a to v úseku ul. 
Zelenečská, Nehvizdská a Mochovská s termínem dokončení do poloviny roku 2013. 
Současně byla dokončena příprava navazující etapy  0014 – Oprava komunikací VII (část ulic  
Malá Kbelská a  Zelenečská), kterou budou z části sanovány povrchy po výstavbě kanalizace 
a vodovodu.  Pokračuje příprava etap 0004, 0005  a 0006 - ulice Zelenečská, Nehvizdská ve 
fázi stavebního řízení.  
 
0040741 - TV Zahradní Město 
Realizace této stavby umožní napojení a odkanalizování řady obytných domů v lokalitě 
starých Záběhlic a zároveň se předpokládá, že dojde také k rekonstrukci ostatních 
inženýrských sítí.    
V průběhu roku 2012 se na základě četných stížností občanů na sesuvy půdy ohrožující jejich 
majetek a životy odstoupilo od realizace stavebních prací a v současné chvíli se čeká na 
znalecký statický posudek míry nebezpečí dalších sesuvů a eventuelní návrh sanačních 
opatření.  Je zřejmé, že bude potřeba přistoupit k realizaci sanačních prací, posléze k pokládce 
sítí a úpravě povrchů, což si vzhledem k situaci a geologickým podmínkám v místě vyžádá 
značné finanční náklady.    
 
0040954 - TV Bílá Hora 
Jedná se o rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků v celé oblasti. Vozovky a 
chodníky jsou ve špatném stavu díky zásahům vlastníků jednotlivých sítí a médií při obnově 
vlastních zařízení a z hlediska životnosti jsou již za její mezí. 
Na této stavbě byla zahájena inženýrská a projektová příprava ve formě studie. V prvním 
pololetí roku 2010 pokračovala projektová a inženýrská příprava rozpracováním etapy 0001 – 
Českých Exulantů. Na tuto etapu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí, další práce na 
stupni pro DSP nepokračují. 
 



 

 

0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou 
Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou zahrnuje úpravu trasy komunikace a vybudování 
chodníků mezi vjezdem do areálu ZOO „Bosna“ a napojením na Trojskou ulici. Součástí 
řešení je i úprava křižovatky a části komunikace K Bohnicím včetně vedlejší plochy s pěší 
cestou a nové uspořádání dvou autobusových zastávek. 
Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou (nevyhovující průjezdní profil pro MHD a špatná 
bezpečnost chodců – nejsou chodníky) zkvalitní dopravní spojení s obydlenou lokalitou 
V Podhoří a příjezd návštěvníků ZOO k severnímu vstupu a parkovišti. DÚR předána 
v 12/11. Projednávání ÚR dokončeno, ÚR vydáno dne 15.11.2012. 
 
 
MHMP – SVM 
 
0041338 -  Rekonstrukce kolektorů Východ-Ďáblice, Černý Most 
 
0041339 – Rekonstrukce kolektorů Západ – 2. etapa 
Tyto akce byly zabezpečovány prostřednictvím společnosti Kolektory Praha a.s. a prostředky 
na ně byly do rozpočtu pro SVM přiděleny na základě usnesení RHMP č. 1214 ze dne 
14.8.2012. Obě uvedené akce, rozpracované z roku 2011, byly v letošním roce z přidělených 
prostředků dokončeny. Čerpání obdržených prostředků činí za sledované období za obě akce 
100% upraveného rozpočtu.  
 
 
MHMP – OZP 
 
0041570 – Zpracování lesních hospodářských osnov 
Z ustanovení § 25 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), v platném znění, vyplývá povinnost pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní 
správy lesů zpracovat lesní hospodářské osnovy pro všechny lesní majetky do 50 ha, pokud 
pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. Jejich zpracování zadává příslušný orgán státní 
správy lesů, tj. v tomto případě Magistrát hlavního města Prahy. V rámci investiční akce č. 
41570 byly zpracovány lesní hospodářské osnovy platné od 1.1.2012 do 31.12.2023 pro 
katastrální území: Benice, Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek, Horní Počernice, 
Cholupice, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Královice, Křeslice, Libuš, Lipence, 
Lochkov, Miškovice, Modřany, Nedvězí, Písnice, Pitkovice, Radotín, Satalice, Šeberov, 
Točná, Třeboradice, Uhříněves, Újezd, Újezd nad Lesy, Vinoř, Zadní Kopanina, Zbraslav. 
Akce byla započata v roce 2011 a ukončena v 2012. 
 
 
MHMP – RVP 
 
0002003 - Výkup lesních pozemků 
Proběhla jednání se třemi skupinami vlastníků, kteří nabídli své pozemky v k.ú. Hloubětín 
k odprodeji. Výkup byl v listopadu 2012 schválen ZHMP a následně byly podepsány 
oboustranně smlouvy. 
 
0004859 - Stromovka - obnova, I. etapa 
Byly zahájeny práce v Královské oboře Stromovka na akci „Rekonstrukce opěrné zdi a 
oplocení Gotthardská brána – Bubeneč“ včetně kompletního postavení spadlé zdi a bylo 



 

 

zrealizováno nové odvodnění opěrné zdi. Dále probíhají přípravné práce na akci „Rozšíření 
zahradnického zázemí“. 
 
0005284 - Investice související s areály zeleně I. kategorie 
Finanční prostředky byly použity pro kolaudační řízení dokončené stavby „Dětské hřiště 
v Kostelní ulici“, na akce „Rekonstrukce severní cesty v parku na Vítkově“ a „Zahrada 
Kinských – oprava oplocení úsek G“. Byly zahájeny přípravné práce k akci „Přemostění 
hradního příkopu u Nového Hradu“, k.ú. Kunratice. V lesoparku Cibulka byla dokončena 
celková rekonstrukce páteřní asfaltové cesty. Rovněž byla dokončena akce „Rekonstrukce 
cesty Havírna“ v Divoké Šárce.  
 
0007528 - Plán odpadového hospodářství – kompostárny, SD 
K projektu výstavba kompostárny na území Městské části Praha - Slivenec bylo vydáno 
územní rozhodnutí. Byla vyhotovena projektová dokumentace a současně probíhá řízení k 
získání stavebního povolení. 
 
0008305 - Realizace nových ploch lesů 
Probíhá inženýrská činnost k projektům „Les Robotka“ a „Les V Panenkách“ – projednávání 
územního řízení. Bylo dokončeno územní řízení na akci „Les Polník“ a realizace akce 
„Lesopark Vinice III. Etapa“ – závěrečná etapa výstavby celého lesoparku. 
 
0008653 - Realizace opatření vyplývající z energetických auditů 
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci technologických i stavebních energeticky 
úsporných opatření v objektech příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou, konkrétně 
na investiční splátky v rámci metody EPC, výstavbu a rekonstrukci topných zdrojů, instalaci 
solárních kolektorů na ohřev vody, zateplení budov a výměnu oken.  
 
00040750 – Obnova a revitalizace pražských nádrží 
Byly zahájeny práce na rybníku Homolka u Miličovského lesa a Cukrovarského rybníka ve 
Vinoři, na rybnících Jordán a Sladkovský na Hrnčířských loukách a dlouho připravovaná 
rekonstrukce horního rybníka „Na Placinách“ v Klánovickém lese. Na rybníce Homolka byly 
zahájeny přípravné práce pro odbahnění rybníka a opravě hráze. Cukrovarský rybník byl 
odbahněn, betonové objekty rybníka odstraněny a provedeno opevnění břehů. Na rybníce 
Jordán byla dokončena celková revitalizace a odbahnění. Rybník Sladkovský byl odbahněn a 
bylo odtěženo původní těleso hráze.  
 
00041673 - Investice související s vodními nádržemi 
Finanční prostředky byly použity na dokončení celkové „Rekonstrukce rybníka Pod Vlkem“ 
v Městské části Praha 13 a na  pokračování  stavby „Rekonstrukce Chvalského rybníka“ 
v Horních Počernicích. Rybník byl odbahněn, původní objekty byly zbourány a probíhá 
výstavba nové opěrné hrázové zdi. Rovněž byly hrazeny práce na celkové „Rekonstrukci a 
revitalizaci Hořejšího rybníka“ včetně přilehlého koryta Rokytky. Rybník byl odbahněn, bylo 
provedeno nové opevnění hráze a zrekonstruovány objekty 
 
0041459 - Pilotní projekt čistého automobilismu 
Finanční prostředky nebyly v roce 2012 čerpány. Celý limit byl převeden na stejný účel do 
rozpočtu hl. m. Prahy 2013.  
 
 
 



 

 

MHMP – FON 
 
0022221 – OPPK-Revit. Břevnovského kláštera 
Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Benediktinské arciopatství sv. 
Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově. 
Obsahem projektu je kompletní rehabilitace klášterních zahrad do původní podoby, včetně 
rekonstrukce zahradních zdí, teras a historických staveb uvnitř zahrady, které jsou v současnosti 
v dezolátním stavu. Součástí úprav zahrady je také zakomponování bezbariérových úprav a ve 
své konečné podobě by zahrady měly sloužit především veřejnosti jako odpočinkový areál a 
prostředek relaxace. 
 
Botanická zahrada hl. m. Prahy 
 
0006938 – Návštěvnická vybavenost 
Podstatná část prostředků byla čerpána na zajištění právní pomoci  pro projednání odvolání 
proti zrušení územního řízení pro stavbu sociálního zázemí na vinici Sv. Kláry. Dále byly 
prostředky čerpány na instalaci picích fontán na expozici Pivoňkové louky a Prérie,  instalaci 
gabionů a dřevěné paluby v Ornamentální zahradě,  na pořízení grafického návrhu pavilonu 
Li-Po, dřevěných lemů cest (kulatina) a podkladů pro soutěž na propojení  Východ Západ. 
Dále byl dokončen přístřešek na vinný lis, dutý kmen, banka vůní, plastický model lusku 
dřezovce trojtrnného a panorama na Pusté vinici. Byla rovněž provedena příprava podhledů 
ve štole, úprava koridoru a rekonstrukce části osvětlení ve skleníku Fata Morgana. 

 
0041674 – Areál Sever 
V prvním pololetí proběhlo doprojektování celé stavby do fáze projektu pro provedení stavby. 
Po získání stavebního povolení byl proveden výběr zhotovitele stavby. Vlastní zahájení 
stavby proběhlo 19.10.2012 a stavba se realizuje s předpokládaným dokončením v říjnu 2013. 
 
ZOO Praha 
 
0027003 – OPPK-Revitalizace skalního masivu 
Poskytnuta ex-ante platba na projekt, jejímž žadatelem je Zoologická zahrada hl. m. Prahy. 
Cílem projektu je provedení ekologické a návštěvnické revitalizace skalního masivu ve střední 
části Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Projekt přinese zlepšení kvality přírodního prostředí v hl. 
m. Praze. V rámci projektu dojde k zajištění skály proti řícení, odstranění náletové vegetace a 
výsadbě nových rostlin, obnově původní cesty. 
 
0041862 – Expozice velemloků 
Do konce roku se podařilo realizovat hrubou stavbu a připravit objekt pro montáže 
technologií a interiéru. Přidělené prostředky byly vyčerpány. 
 
Lesy hl. m. Prahy 
 
0041832 - Voliéry ZS Jinonice 
Investice pro záchrannou stanici (ZS) představovaly vybudování 2 chovných objektů – 
rozletové voliéry a pooperační voliéry. Oba objekty v ZS chyběly a pro návrat živočichů zpět 
do přírody byla jejich investiční realizace nutností. 



 

 

Organizace zajistila po schválení investice usnesením č. 1334 z 28. 8. 2012 nejprve projekční 
práce včetně výkazu výměr a rozpočtu pro obě voliéry za 31.200 Kč (vč. DPH) a proj. 
dokumentace na léčebnou voliéru za 4.200 Kč, celkem projekty za 35.400 Kč. 
Dodavatelem stavební části projektu je fa Zdeněk Fidler – kovovýroba, rozletovou voliéru 
nacenila částkou 377.516,40 Kč a pooperační voliéru částkou 125.083,60 Kč, celkem 
502.600,00 Kč. Stavba klecí bude dokončena v I. čtvrtletí roku 2013 – do konce roku 2012 je 
dodávka zaúčtována na pořízení investic (042). 
  
0041833 - Zastřešení zázemí ZS Jinonice 
Zastřešením sleduje organizace prodloužení životnosti kontejnerové sestavy zázemí ZS. Částkou 
95.000 Kč byl organizací vysoutěžen pouze krov zastřešení – pro rok 2013 požádá organizace o 
uvolnění dalších fin. prostředků k zajištění dokončení zamýšlené investice. Projektová 
dokumentace stála 35.000 Kč a střešní nástavba – krov 60.000 Kč. Dodavatelem je Zdeněk 
Fidler – kovovýroba – předpokládané dokončení I. čtvrtletí roku 2013.  
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2012 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU Investiční Skutečné % plnění Rozpočet Čerpání Účetní Zbývá

akce akce k 31.12.2011 transfery čerpání Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2012 rok 2012 1.1.-31.12.2012 DEL celkem

Správce: 0006 - Josef Nosek

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0003217 Systém řízení  MSP 2 391 323,38 1 235 374,00 0,00 179 791,00 179 791,00 100,00 0,00 976 158,38

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0004345 MÚK - Připojeni V. a M. Chuchle 977 033,01 637 721,86 0,00 186,00 186,00 100,00 0,00 339 125,15

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0004346 Cyklistické stezky 447 314,00 311 654,68 0,00 10 000,00 9 999,99 100,00 50 279,39 75 379,92

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0004347 Akce pro BESIP 778 924,00 443 289,05 0,00 27 801,30 26 601,32 95,68 0,00 307 833,65

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0004348 Zachytná parkoviště P + R 543 532,65 139 542,99 0,00 2 000,00 499,80 24,99 0,00 401 989,66

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0004535 Protihluková opatření - realizace 550 000,00 127 609,55 0,00 20 600,00 20 600,00 100,00 0,00 401 790,45

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0004540 Protihluková opatření - příprava 50 000,00 31 288,19 0,00 3 000,00 1 875,48 62,52 0,00 15 711,81

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0004541 Štěrboholská radiála - zkapacitnění 1 447 258,00 1 092 774,46 0,00 52 398,50 52 398,31 100,00 0,00 302 085,04

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0004840 OPD - Systém řízení a regulace MSP 1 266 161,01 102 475,79 0,00 125 007,40 102 495,50 81,99 0,00 1 038 677,82

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0005910 Zlepšení infrastruktury MHD 59 797,57 34 797,57 0,00 8 383,00 7 427,22 88,60 0,00 16 617,00

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0005967 Michelská 262 663,50 164 841,54 0,00 112 034,10 112 034,10 100,00 0,00 -14 212,14

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0006046 Příprava staveb 191 647,00 93 730,26 0,00 10 603,80 10 603,80 100,00 0,00 87 312,94

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0006047 Výkupy dokončených staveb 335 800,00 3 068,77 0,00 2 550,00 3,01 0,12 0,00 330 181,23

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0006493 Telematické systémy 188 058,57 145 567,86 0,00 4 904,00 4 858,03 99,06 -11,15 37 597,86

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0007125 Hlávkův most 800 000,00 14 108,05 0,00 1 357,00 1 357,00 100,00 0,00 784 534,95

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0007560 Chodníkový program 1 000 000,00 353 941,14 0,00 96 418,00 78 627,18 81,55 -694,42 550 335,29

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0008108 U Sluncové 35 292,23 733,23 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 0,00 29 559,00

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0008902 Rozšíř. komunik. Karlovarská vč.SSZ 201 046,98 199 445,57 0,00 7,20 7,20 100,00 0,00 1 594,21

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0028002 OPPK - Cyklotrasa Kačerov 11 269,19 0,00 0,00 8 246,40 8 246,38 100,00 0,00 3 022,79

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0028003 OPPK - Cyklotrasa Barrandov 19 831,93 0,00 0,00 9 388,10 9 388,14 100,00 0,00 10 443,83

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0040649 5. května (oba směry) 220 867,20 111 791,71 0,00 103 650,30 103 649,85 100,00 0,00 5 425,19

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0040933 Revitalizace náplavky Rašínovo nábřeží 52 204,00 28 343,20 0,00 20 191,00 20 190,75 100,00 0,00 3 669,80

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0041162 Malešická 1. a 2. etapa 68 000,00 618,86 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 67 131,14

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0041163 Malešická Praha 10 85 642,00 5 092,75 0,00 17 196,20 17 192,63 99,98 0,00 63 353,05

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0041164 Terronská, rek. ul., 3.etapa 92 485,13 88 943,29 0,00 0,00 0,00 *** -6,01 3 547,86

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0041316 Jižní spojka-rampa Spořilovská, sjezd 5.května132 104,00 6 550,04 0,00 27 488,00 27 488,00 100,00 0,00 98 065,96

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0041347 Vybud. bezbariér. podchodu pod ul. Opatovskou7 100,00 7 048,87 0,00 1 411,20 1 218,40 86,34 77,54 -1 437,61

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0041349 Rek. ulic V Kuťatech a Rozdělené 19 037,00 437,66 0,00 14 505,00 14 505,00 100,00 0,00 4 094,34

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0041596 Letenský tunel - sanace, injektáž 7 611,00 5 000,00 0,00 2 892,00 2 788,58 96,42 0,00 -281,00

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0041597 Nábřeží Kapitána Jaroše 40 000,00 499,92 0,00 3 410,00 0,00 0,00 0,00 36 090,08

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0041677 Rek. Nuselského mostu - sanace 251 000,00 0,00 0,00 3 500,00 1 187,29 33,92 0,00 247 500,00

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0041835 Rek. ul. Na Větrníku 6 300,00 0,00 0,00 6 300,00 6 300,00 100,00 0,00 0,00

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0041845 Rek. ul. Ke Garážím - napojení 5.května 37 000,00 0,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ0041846 Rek. mostu 5.května X566 Ke Garážím DP 60 000,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

Dopravní podnik hl.m.Prahy 0004534 Trasa metra A   (Dejvická - Motol) 21 129 694,00 3 682 900,00 0,00 6 000 000,00 4 641 000,00 4 641 000,00 77,35 0,00 11 446 794,00

Dopravní podnik hl.m.Prahy 0006786 I. provozní úsek trasy D metra 46 242 000,00 278 250,00 0,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,00 0,00 45 873 750,00

Dopravní podnik hl.m.Prahy 0026005 OPPK-Vybud. TT Podbaba 584 291,25 79 501,91 0,00 119 544,60 119 544,64 119 544,64 100,00 0,00 385 244,74

Dopravní podnik hl.m.Prahy 0028001 OPPK - RTT Podolské nábřeží 223 425,00 0,00 0,00 116 248,50 116 248,45 116 248,45 100,00 0,00 107 176,50

MHMP - OMI 0000051 Protihluková opatření na dokonč.stavbách 119 140,58 62 240,38 0,00 31 152,00 1 964,04 6,30 0,00 25 748,20

MHMP - OMI 0000053 Vysočanská radiála 2 566 040,00 2 302 337,20 0,00 241 703,00 241 702,61 100,00 0,00 21 999,80

MHMP - OMI 0000065 Strahovský tunel 2.st. 5 352 505,85 3 539 215,28 0,00 960 121,00 960 121,00 100,00 0,00 853 169,57

MHMP - OMI 0000079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka 23 862 190,20 15 253 385,13 0,00 3 558 406,00 1 685 382,50 47,36 0,00 5 050 399,07

rok 2012

Celkové zdroje Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Zdroje organizace/MČ Celkové zdroje



Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU Investiční Skutečné % plnění Rozpočet Čerpání Účetní Zbývá

akce akce k 31.12.2011 transfery čerpání Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2012 rok 2012 1.1.-31.12.2012 DEL celkem

rok 2012

Celkové zdroje Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Zdroje organizace/MČ Celkové zdroje

MHMP - OMI 0000080 MO Prašný Most - Špejchar 4 274 306,88 3 022 092,55 0,00 396 000,00 306 880,89 77,50 0,00 856 214,32

MHMP - OMI 0000081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka 5 200 000,00 24 162,29 0,00 22 000,00 2 545,09 11,57 0,00 5 153 837,71

MHMP - OMI 0000094 Balabenka-Štěrboholská radiála 9 000 000,00 27 354,11 0,00 37 000,00 718,54 1,94 0,00 8 935 645,89

MHMP - OMI 0000211 Lipnická-Ocelkova 500 000,00 4 558,79 0,00 98,00 97,80 99,80 0,00 495 343,21

MHMP - OMI 0004663 MÚK PPO - Liberecká 760 838,41 479 177,57 0,00 217 505,00 217 505,00 100,00 0,00 64 155,83

MHMP - OMI 0007552 Budovatelská - Mladoboleslavská 600 000,00 4 885,72 0,00 168,00 167,46 99,68 0,00 594 946,28

MHMP - OMI 0007556 IP pro dopravní stavby 32 500,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 32 330,00

MHMP - OMI 0008313 Libeňská spojka 4 500 000,00 11 562,88 0,00 27 000,00 442,87 1,64 0,00 4 461 437,12

MHMP - OMI 0008559 Komunik. propojení Evropská-Svatovítská 650 000,00 7 192,09 0,00 1 048,00 1 047,60 99,96 0,00 641 759,91

MHMP - OMI 0008560 Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem2 900 000,00 43 186,34 0,00 28 139,60 28 138,75 100,00 0,00 2 828 674,06

MHMP - OMI 0009276 Chaby, stavba 50 - komunikace 844 380,68 430 865,96 0,00 148 410,00 146 631,75 98,80 0,00 265 104,72

MHMP - OMI 0009514 KOMOKO - cyklostezka 2 740 655,98 2 714 826,22 0,00 26,00 25,30 97,31 0,00 25 803,76

MHMP - OMI 0009515 MO Myslbekova-Prašný Most 8 843 857,86 4 268 958,09 0,00 1 487 500,00 1 193 893,09 80,26 0,00 3 087 399,77

MHMP - OMI 0009524 Strahovský tunel 3.st. 2 883 240,00 2 759 946,65 0,00 35 000,00 20 205,84 57,73 0,00 88 293,35

MHMP - OMI 0009567 Radlická radiála JZM Smíchov 14 000 000,00 50 127,70 0,00 9 300,00 6 539,69 70,32 0,00 13 940 572,30

MHMP - OMI 0040032 Komunikace Toužimská 280 000,00 183 752,28 0,00 121,00 120,35 99,46 0,00 96 126,72

MHMP - OMI 0040759 Multifunkční oper. stř. Malovanka 627 000,00 29 090,68 0,00 16 500,00 12 527,73 75,93 0,00 581 409,32

MHMP - OMI 0041554 TV Kunratice - úpravy komunikací 6 000,00 3 000,00 0,00 1 962,00 1 961,23 99,96 0,00 1 038,00

Správce: 0006 - Josef Nosek celkem 171 358 370,04 44 648 860,70 0,00 14 514 592,20 4 966 793,09 10 621 932,19 73,18 0,00 0,00 49 645,35 112 145 271,79

Celkem odbory MHMP 171 358 370,04 44 648 860,70 0,00 14 514 592,20 4 966 793,09 10 621 932,19 73,18 0,00 0,00 49 645,35 112 145 271,79

Celkem PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 171 358 370,04 44 648 860,70 0,00 14 514 592,20 4 966 793,09 10 621 932,19 73,18 0,00 0,00 49 645,35 112 145 271,79

Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání) 10 621 932,19 73,18



 

 

Kapitola 03 - Doprava 
 
DOP – Technická správa komunikací 
 
0003217 - Systém řízení MSP    
Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze 
Jedná se o obnovu a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze prováděné 
dle smlouvy o dílo č. 03/07/212/0007 („Projekt Praha“). 
Realizované akce obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze: 

– dodávka SSZ – 13 akcí 
– obnova SSZ – 20 akcí 

  – dodávka řídící ústředny - 1 akce 
– dodávka koordinačních kabelů – 27 akcí 
- Posuzování a projednání projektů připravovaných akcí, kontrola SSZ na               

                         základě smlouvy obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním          
                    městě Praze – 51akcí 
 

0004345 - MÚK – Připojení V. a M. Chuchle 
Tato akce obsahuje tyto dílčí stavby: 
- MÚK 
- Připojení V. a M. Chuchle 1. stavba 
- Komunikační propojení V. a M. Chuchle 2. stavba 
- Komunikační propojení přes ČD ve V. Chuchli 
Stavba č. 1 a 2 jsou stavebně dokončeny a zkolaudovány, v současné době se řeší dokončení 
majetkoprávních vztahů. 
Komunikační propojení přes ČD – vzhledem k tomu, že na základě odvolání p. Kužvarta bylo 
zrušeno ÚR, a pro nesouhlas starosty a zastupitelstva MČ Praha 16 Velká Chuchle  byla akce 
z rozhodnutí ŘO zastavena. Budou řešena pouze vypořádání nájemních smluv a 
majetkoprávních vztahů. 
 
0004346 - Cyklistické stezky 
Jedná se o soubor cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a 
stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů a to tím, že v co možná největší míře oddělí 
cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy. 
2950017 Modřany – Cholupice, 3. et. v úseku Mariánská – Durychova, -  1. část 
Výstavba cyklostezky se smíšeným provozem v ul. Nad Zátiším a Mariánská. Stavební práce 
dokončeny, dopravní značená bude provedeno ve vhodných klima. podmínkách (03-04/2013).  
Následně proběhne přejímka správci a kolaudace. 
2950049 Na Slupi – Výtoň 
Navrhovaný úsek je součástí páteřní trasy č. 11, je veden jednosměrně ul. Neklanovou a 
obousměrně ul.Vnislavova. Realizace proběhla v 05/ 2012, stavba je dokončena a předána. O 
kolaudaci požádáno v 07/2012.  
2950054 Běchovice – H. Počernice 
Cyklostezka se smíšeným provozem, podél komunikace Mladých Běchovic. 
Z majetkoprávních důvodů rozdělena na 3 etapy. 1. etapa je vyznačena pouze DZ, 2. etapa má 
vydané ÚR, 3. etapa z důvodu nesouhlasu majitelů dotčených pozemků pozastavena. Probíhá 
příprava akce. 
2950080 Cyklo Zbraslav - Jarov 



 

 

Cyklostezka se smíšeným provozem podél Vltavy po pravobřežní navigaci. Povrch asfaltový, 
šířka 3 m. Z majetkoprávních důvodů projekt rozdělen na 3 etapy. Na 1. a 3. et. vydáno 
stavební povolení. V roce 2012 probíhala příprava a  realizace bude v roce 2013. 
2950109 Cyklo Roztyly – Záběhlice 
Stavba se nachází na území Prahy 4, 10 a 11, k. ú. Chodov. Cyklotrasa spojující stanici metra 
Roztyly s ulicí U Záběhlického zámku prochází převážně velmi zastavěnou oblastí. Trasa je 
rozdělena na 3 části dle polohy na územích městských částí. Na všechny 3 části jsou vydána 
ÚR. Probíhá příprava akce. 
2950120 Cyklo Toužimská - Tupolevova, 1. etapa, Praha 19 – Kbely 
Výstavba 1. etapy stezky pro pěší a cyklisty v ul. Mladoboleslavská. Objednatelem PD byl 
úřad MČ Kbely. Stavba je dokončena a zkolaudována.  
2950051- Kačerov – Záběhlice Hrazeny prostředky neuznatelné. Náklady u akcí financovány 
z EU. 
2950103 Malá Chuchle – Barrandovský most Hrazeny prostředky neuznatelné. Náklady u 
akcí financovány z EU. 
Dále probíhala projektová příprava těchto akcí:  
2950055- Můstek – Malešice, 2950061- Kačerov – Kamýk, 2950081 - Peluněk – Radotín, 
2950106 -  Lahovice – nájezdové rampy. 
 
0004347 - Akce pro BESIP 
Usnesením Zastupitelstva HMP č. 115/2012 ze dne 31.1.2012 byla přidělena do rozpočtu 
kapitálových výdajů TSK 18 000 000 Kč, stejným usnesením byla převedena z TÚ částka 
4 500 000 Kč částka 3 163 320 Kč z rozpočtu MČ 3. Celková částka 25 663 320 Kč byla 
usnesením RHMP č. 521/2012 z 24. 5. 2012 ponížena převodem prostředků na běžné výdaje o 
3 000 000 Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 17/3 ze dne 24.5.2012 a usnesení 
RHMP ze dne 29.5.2012 byl rozpočet ponížen o dalších 100 000 Kč. Usnesením RHMP č. 
1218 ze dne 14.8.2012 byl rozpočet navýšen o dotaci MČ 3 o 3 000 000 Kč a ponížen o 
986 000 Kč, které byly přiděleny na odbor sociální péče. Na základě usnesení RHMP č. 2316 
ze dne 18.12.2012 byl rozpočet navýšen dotací MČ 6 o částku 1 200 000 Kč. 
Tyto výdaje jsou určeny zejména na výstavbu stavebních zpomalovacích prahů, stavební 
úpravy kruhových křižovatek, ostatní požadavky stavebního charakteru, bezpečnostní 
opatření stavebního charakteru zejména u škol a také na přisvětlení přechodů pro chodce. 
Celkem rozpočet činilo 25 777 320 Kč. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám 
nebyla realizována akce, na kterou poskytla dotaci ve výši 1 200 000,- Kč MČ Praha 6. Tato 
částka se převádí do roku 2013 a celkové čerpání KV činilo 24 377 320,- Kč. 
 
subjekt usnesení č. částka Kč 
HMP 115/2012, 521/2012, 17/3/2012, 767/2012, 1218/2012  18 414 000,- 
MČ 3 115/2012, 1218/2012 6 163 320,- 
MČ 6 2316/2012 1 200 000,- 
celkem KV BESIP    25 777 320,- 
Podrobná zpráva o průběžném plnění plánu BESIP je pravidelně předkládána na jednání 
komise BESIP při ODA MHMP. V hodnoceném období byly finanční prostředky vynaloženy 
na celkem 28 akcí.  
Kutnohorská – K Měcholupům 
Jedná se o rekonstrukci křižovatky Kutnohorská x K Měcholupům, jejíž součástí byla 
výstavba světelného signalizačního zařízení v prostoru křižovatky. Stavební úpravy byly 
vyvolané stavbou SSZ a byly provedeny především stavební úpravy komunikace, dále byl 
vybudován ochranný a dělící ostrůvek, nová konstrukce vozovky v místě napojení ulice Za 



 

 

Křížem a zároveň byla provedena rekonstrukce chodníků včetně úprav pro užívání osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace.  
 
0004348 – Záchytná parkoviště P + R 
P+R Zličín III  
Akce je přípravě od r. 2004. Byla nově zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí. 
Jeho vydání je doposud znemožněno záporným stanoviskem majitele dotčených pozemků a 
zásadními připomínkami MČ Zličín a URM MHMP, které překračují rámec stavby. Dotčené 
pozemky jsou v užívání DP a.s. S ohledem na dosud trvající odpor vlastníků a UMČ Praha 
Zličín nelze v přípravě pokračovat. 
P+R Černý Most 
Stavba objektového parkoviště v oblasti stávajícího víceúčelového P+R zvýší 
současnou kapacitu 294 stání na celkem 820 míst při navržených  4 podlažích. Na stavbu 
proběhlo řízení EIA, v současné době probíhá zpracování dokumentace k ÚR. Výstavba je 
v předpokladu plánována počínaje rokem 2014. 
 
0004535 - Protihluková opatření – realizace 
V rámci akčního plánu na postupné snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha je nutné 
zajistit realizaci těchto akcí: 
Na Větrníku - HLUK  
Účelem stavby je oprava vozovky a chodníků ulice Na Větrníku. Stavba je rozdělena na 2. 
etapy. V roce 2012 probíhala v rámci 2. etapy výměna stávající konstrukce vozovky včetně 
rekonstrukce chodníků, výstavby nového zpomalovacího prahu s přechodem pro chodce a 
odvodnění do stávající kanalizace.  
Akce se realizovala bez přidružené komunikace u vysokoškolských kolejí z důvodu 
koordinace se stavbou nového vodovodu, která bude realizována v roce 2013 v rámci 1. etapy 
(Ankarská – Myslivečkova), kde bude také kompletně vyměněna stávající konstrukce, 
zrekonstruovány chodníky a osázeny nové stromy.  
Jičínská HLUK  I. etapa 
Byla provedena rekonstrukce komunikace Jičínská v úseku ul. Vinohradská – Lucemburská 
Praha 3. 
Stavba zahrnovala výměnu konstrukce vozovky, kde došlo k nahrazení původního krytu 
z dlažby za živičný. S rekonstrukcí vozovky bylo provedeno nové dopravní značení a 
rekonstrukce odvodnění. 
 
0004540 - Protihluková opatření – příprava 
K realizaci organizačních a technických opatření v rámci snižování hlukové zátěže je nutné 
zajistit přípravu akcí: 
Kodaňská – hluk, Jičínská – hluk, Bubenská – hluk, Badeniho – hluk, Bělehradská, 
Svatovítská – hluk a Spořilovská – protihluk.  
 
0004541 -  Štěrboholská radiála – zkapacitnění 
Jedná se o zkapacitnění Štěrboholské radiály při zohlednění řešení budoucí mimoúrovňové 
křižovatky Štěrboholské radiály s Městským okruhem,   o rekonstrukci mostů,  terénní 
úpravy,  odvodnění,  inž. sítě. Ze stavby „Městský okruh,  stavba č. 0094 Balabenka – 
Štěrboholská radiála“ byla vyčleněna část napojení MO na Štěrboholskou radiálu v Praze 10 
(ul. Rabakovská – sídliště Skalka),  jejíž investorem je TSK. Předmětem akce je tzv. Jižní 
větev Štěrboholské radiály,  na kterou bude převeden provoz z centra a dále rekonstrukce 
stávající vozovky a rozšíření radiály. Na trase předmětné části Štěrboholské radiály je 5 
nových mostních objektů,  2 stávající budou rekonstruovány. 



 

 

Stavba byla zahájena tzv. nultou etapou – rekonstrukcí části protihlukové stěny v roce 2007. 
Hlavní etapa č. 1 byla zahájena v r. 2009. Prostředky SFDI byly využity na úhradu stavebních 
prací a prací spojených se zahájením hlavní etapy stavby. Od roku 2010, pokračuje realizace 
stavby výstavbou násypových těles pro novou komunikaci, sanací zemní pláně, výstavbu 
mostních pilířů přes Rabakovskou ul., betonážemi mostních prvků, výstavbu mostních 
konstrukcí, povrchů vozovek a výstavbu retenční nádrže. Stavba pokračovala ve velmi 
omezeném režimu. V období  07 – 09/2012 proběhla dostavba protihlukové stěny vyvolaná 
výsledkem hlukového měření. Dále probíhalo majetkoprávní a finanční vyrovnání s vlastníky 
dotčených pozemků. Po přidělení zbývajících prostředků bude stavba pokračovat v r. 2014. 
Akce spolufinancována SFDI. 
 
0004840 OPD Systém řízení a regulace MSP 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy zpracovala projekt „Systém řízení a regulace 
městského silničního provozu v hl. m. Praze“  v rámci prioritní osy 5 „Modernizace a rozvoj 
pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze“ OP Doprava. Tento projekt 
řeší problematiku investic do dopravně - telematických systémů a usměrňování dopravy na 
území hl. m. Prahy. Celkový rozpočet tohoto projektu v letech 2007 - 2013 činí 1,236 mld. Kč 
včetně DPH.  
Oblasti řešení projektu: 

 - příprava a realizace celého projektu (akce), 
 - systém dopravní řídící ústředny (DŘÚ), 
 - řízení prostřednictvím světelných signalizačních zařízení (SSZ), 
 - řízení a monitorování dopravy v tunelech, 
 - poskytování dopravních informací, 
 -   harmonizace telematických systémů na MO a radiálách, 

       -   sběr dat o dopravě vč. meteorologických čidel. 
 

STRUČNÝ  POPIS POSTUPU  PRACÍ „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO 
PROVOZU V HL. M. PRAZE“ 

 
Na základě rozhodnutí ministra dopravy ze dne 27.3.2009 byl tento projekt schválen ke 
spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci operačního programu doprava.  Rozpočet 
druhého projektu s realizací v letech 2009 – 2011 činí 580,4 mil Kč včetně DPH a řeší 
následující oblasti: 

- řízení a monitorování dopravy v tunelech 
- poskytování dopravních informací 
- harmonizace telematických systémů na MO a radiálách 
- přípravu, řízení, dokumentaci a publicitu projektu 
 

Oblast č. 1: Řízení a monitorování dopravy v tunelech: 
Proběhla projektová a administrativní příprava k uzavření smlouvy o dílo na vícepráce. 
Dokončení SAT - dodatečné dodávky:  
1. Náhrada stanic ochranného systému GE30/31, vycházejícími z řady stanic G.E.Fanuc 
90/30, výkonnějšími modely GE 90/70;  
2. Doplnění tunelového trenažéru o programové vybavení tunelů MO s vazbou na SAT;  
3. Doplnění indikace nebezpečných nákladů ADR na tunely vnitřního městského okruhu;  
4. ZPI (zařízení pro poskytování informací) před tunel SAT. 
Dílo bylo ukončeno a předáno k 30.11.2012 
 
 



 

 

Oblast č. 2: Poskytování dopravních informací: 
Popis postupu prací: 
- byl proveden inženýring a zajištění příslušných povolení, 
- bylo provedeno projektování Realizační dokumentace stavby, 
- bylo provedeno projektování dopravně inženýrských opatření,  
- byly provedeny přípravné a stavební práce, 
- byla provedena demontáž 4 stávajících lokalit PIT 
- byly provedeny práce na obnově stávajících lokalit – byla dokončena kompletní obnova 5-ti 
lokalit ZPI 
- byly provedeny práce na dodávce nových lokalit – byla dokončena kompletní dodávka 12-ti 
lokalit ZPI 
- byl proveden vývoj a testování rozšíření Řídícího systému HDŘÚ pro ovládání ZPI  
- byl proveden návrh scénářů dopravy 
- byla provedena integrace ZPI do Řídícího systému HDŘÚ 
- byl proveden vývoj a testování Servisní aplikace ZPI  
- byla provedena integrace stávajících lokalit ZPI do Řídícího systému HDŘÚ  
- v průběhu realizace se vyskytly neočekávané překážky, které bez zavinění zhotovitele 
neumožnily dokončení díla ve sjednaném termínu. Jedná se zejména o vydaná zamítavá 
stanoviska orgánů, které jsou účastníky stavebního řízení, vyřizování výjimek z 
neočekávaných stavebních uzávěr, průtahy při jednáních s majiteli pozemků při vyřizování 
smluv o věcných břemenech, časová náročnost realizace přeložek inženýrských sítí, apod. 
- byl podepsán dodatek ke smlouvě mezi zadavatelem a zhotovitelem, kterým se prodlužuje 
termín dokončení některých problematických lokalit.  
 
Oblast č. 3: Harmonizace telematických systému na městském okruhu a radiálách 
V druhém pololetí došlo k dokončení inženýrské a projekční činnosti a bylo přistoupeno k 
realizaci projektu „Harmonizace telematických systémů na městském okruhu a vybraných 
radiálách“ v plném rozsahu přičemž všechny práce proběhly plánovaného dle harmonogramu. 
 
0005910 - Zlepšení infrastruktury MHD 
PID Milánská 
Stavba řeší opětovné zprovoznění zastávky autobusu MHD „Nad Přehradou“ v obou směrech, 
které měly nevyhovující parametry. Jednalo se o výměnu stávající konstrukce zastávkových 
zálivů, došlo k úpravě přilehlých chodníků, vč. provedení svislého i vodorovného značení 
s úpravou odvodnění.  
Akce zrealizována a zkolaudována. 
PID Českobrodská, otočka MHD 
Rekonstrukce stávající otočky MHD BUS při ul. Českobrodská vč. dvou nástupišť a 
bezbariérových přechodů pro chodce. Jednalo se o pokračování 2. etapy s termínem 
dokončení v 2. polovině roku 2012. 
Akce zrealizována a zkolaudována. 
PID Švehlova 
Předmětem stavby je výstavba nových autobusových zálivů v návaznosti na tramvajové 
zastávky, které svou polohou zlepší přestupní vazby z BUS na TRAM a naopak. Akce 
proběhla v koordinaci s Dopravním podnikem (rekonstrukce TT). 
Akce zrealizována. 
 
0005967 -  Michelská   
Komunikace nevyhovovala svým šířkovým uspořádáním a velké dopravní zátěži současného 
automobilového provozu. realizace zlepšila parametry této komunikace a tím i zvýšila 



 

 

bezpečnost silničního provozu. Byla provedena celková rekonstrukce a rozšíření komunikace, 
přeložky sítí, vybudovány opěrné zdi a zárubní zdi v úseku ul. U Plynárny - Vyskočilova.  
Akce byla rozdělena na dvě etapy: I. etapa U Plynárny - Ohradní a II. etapa Ohradní - 
Vyskočilova. Stavba byla koordinována s dalšími investory jako je PRE, PVS, PP. 
Stavba byla zahájena v roce 2010 II. etapou úsekem Vyskočilova – Prostřední. Realizace 
dalšího úseku II. etapy Prostřední – Ohradní byla zahájena v 5/2011 s ukončením v 10/2011. 
I. etapa Ohradní – U Plynárny  byla zahájena v 12/2010 přípravnými pracemi a v roce 2011 
byly položeny provizorní přeložky sítí v okolí mostu a provizorní lávky přes Botič. V 11/2012 
došlo k ukončení realizace celé rekonstrukce. Dále budou řešeny majetkoprávní vztahy.   
 
0006046 - Příprava staveb 
Jedná se především o přípravu nových akcí dosud nezařazených do plánu investičních akcí 
HMP a o přípravu akcí, na které nejsou přiděleny v dostatečné výši finanční prostředky.  
V roce 2012 bylo čerpáno na tyto akce: 
Štěrboholská spojka – PHS Počernice, Ke Garážím – propoj JS – 5. května, Meruňková, 
Střemchová, Horoměřická – most SO 71, Braunova, Husitská, Koněvova, Karlická x Pod 
Klapicí, Vyskočilova – nájezdová rampa, Českobrodská, Za Černým mostem, Nábřeží Kpt. 
Jaroše, Přátelství, Vyskočilova – vratná rampa, Mladých Běchovic - rozšíření, Jalodvorská - 
chodník, Do Panenek, Na Klenovce, Ke Krňovu – K Radotínu, Pod Harfou. 
 
0006047 - Výkupy dokončených staveb 
Jedná se o výkupy pozemků již dokončených akcí, které nebyly doposud majetkoprávně 
vyrovnány. V současné době nejsou dořešeny výkupy na akci Roztocká, Jižní spojka – 
zavěšený most.  
V roce 2012 byla po schválení kupní smlouvy V ZHMP a následném zápisu vkladu v Katastru 
nemovitostí uhrazena kupní cena jednomu z vlastníků, a to na akci Roztocká. Dále byla 
uhrazena aktualizace ZP v rámci akce Roztocká. 
 
0006493 - Telematické systémy                     
Bylo realizováno rozšíření komplexního televizního dohledového systému na Jižní spojce a v 
oblasti Spořilova.  
 
0007125 - Hlávkův most 
Jedná se o sestavu několika mostů. Jako základní rozdělení jde o dva mostní objekty - 
klenbový a trámový. Klenbová část se skládá v podélném směru z velkých kleneb přes tok a z 
malých přes ostrov Štvanice, v příčném pak ze staré a nové části. Trámová část je přes 
plavební kanál (opět nová a stará část). Dalšími částmi soustavy jsou dva rámové podjezdy na 
obou předmostích.  
Dle návrhu opravy mají být odstrojeny všechny mosty až na nosnou konstrukci, sanovány, 
přeizolovány, provedeny nové dilatace, opraveno odvodnění a vybudovány nové vozovky 
mostního typu. Nejstarší původní klenbové části mostů projektant navrhuje pro jejich 
nevyhovující stav kompletně snést a vybudovat nové – pohledové repliky. 
 
0007560 - Chodníkový program 
Jedná se o opravy chodníků dle požadavků MČ s jejich spoluúčastí. Finanční prostředky jsou 
přidělovány na jeden rok. 
V roce 2012 bylo čerpáno na přípravu a realizaci chodníků  pouze z finančních prostředků 
poskytnutých příslušnými městskými částmi a to z důvodu, že TSK nebyly žádné finanční 
prostředky jako možná spoluúčast poskytnuty:  
Praha 3 – celkem 22 oprav (výměna povrchu chodníků) 



 

 

Praha 7– celkem 2 opravy (výměna povrchu chodníků ) 
Praha 10 – celkem 12 oprav (výměna povrchu chodníků) 
 
0008108 - U Sluncové, Praha 8 
Jedná se o rekonstrukci komunikace U Sluncové. Nová vozovka bude s živičným povrchem, 
chodníky ze zámkové dlažby. Z důvodu odvodnění komunikace bude zřízena nová dešťová 
stoka s novými přípojkami na vpusti.  
Stavba byla zahájena v 9/2012 a realizována pouze v malém rozsahu. Realizace je ovlivněna 
koordinací s dalšími investory. Předpoklad ukončení 2013, dle přidělení finančních 
prostředků a koordinačních jednání s PP a SŽDC. 
 
0008902 -  Rozšíření  komunikace  Karlovarská vč. SSZ 
Komunikace Karlovarská je pokračováním silnice první třídy I/6 na území HMP. Jedná se o 
místní sběrnou komunikaci kategorie B (podkategorie B2 městská tepnová),  která zajišťuje 
přímou obsluhu okolní zástavby. Karlovarská prostřednictvím navazujících komunikací 
Bělohorská,  Patočkova a Milady Horákové zajišťuje přímé propojení s centrem HMP a 
následně i s okolními městskými obvody a částmi. 
Stavba byla ukončena v r. 2009 a v r. 2010 proběhlo kolaudační řízení a finanční vyhodnocení 
dle pravidel SFDI. V r. 2012 probíhala majetková dorovnání s vlastníky – úhrada za znalecký 
posudek pro potřebu ocenění nemovitosti. 
 
0028002 -  Cyklo Kačerov – Spořilov – Záběhlice, 2. etapa 
-   I.  etapa dokončena 
- II. etapa: realizace v roce 2012, bylo financováno z fondů EU a částečně z prostředků 
MHMP. Stavba je dokončena a zkolaudována. 
 
0028003 -  Cyklo Malá Chuchle – Barrandovský most                           
Začátek trasy je situován k obslužné komunikaci u jižní loděnice, kde stávající cyklotrasa A1 
odbočuje k podjezdu pod ulicí Strakonická. Cyklotrasa je vedena podél levého břehu Vltavy. 
Cyklotrasa je určena pro sloučený provoz cyklistů a chodců s úpravami pro vyloučení osoby 
se zrakovým postižením. Celková délka trasy je cca 1510 m a šířka 3,0 m (lokálně 4,0 m). 
Povrch je z asfaltu ABJ (ACO 8). Stavba je dokončena, zkolaudována a financována z fondu 
EU a částečně z prostředků MHMP. 
 
0040649 - 5. května, oba směry, úsek Nuselský most - přemostění J. spojky 
Rekonstrukce vozovky byla navržena v úseku Nuselský most – přemostění JS vč. ramp MÚK, 
výjezdů a nájezdů. V roce 2011 proběhla rekonstrukce vozovky v úseku Nuselský most – ul. 
Hvězdova v obou směrech. Předmětem stavby bylo provedení výměny živičného krytu 
vozovky s použitím obrusné vrstvy se schopností tlumit hluk z dopravy.  
V roce 2012 byla provedena rekonstrukce vozovky v úseku Hvězdova – přemostění JS v obou 
směrech, mimo ramp, které budou zrealizovány v roce 2013 v závislosti na přidělení 
finančních prostředků.   
 
0040933 -  Revitalizace Rašínova nábřeží SO 02 
V roce 2010 byla vybudována (objekt SO 01, SO 03) potřebná infrastruktura (přípojky 
vodovodu, el. Proudu a kanalizace). Dále byla obnovena kotevní stání (nové přípojky elektro 
a kanalizace). Jedná se o opravy nebytových prostorů v nábřežní zdi ke komerčnímu využití.   
Stavební objekty 01 a 03 byly dokončeny a zkolaudovány. V 04/2012 byly započaty práce na 
posledním objektu SO 02. V 3. Q roku 2012 byly ze strany zřizovatele přiděleny chybějící fin. 
prostředky k dokončení dotčené stavby. Byly provedeny chybějící úseky vodovodů a 



 

 

kanalizací vč. přípojek, čerpací jímky, sanace a úpravy nebytových prostor. Tímto je stavba 
dokončena.  
 
0041162 - Malešická 1. a 2. etapa 
Rekonstrukce komunikace plánovaná ve dvou etapách v úseku U Nákladového nádraží - Za 
Vackovem - hranice Prahy 3. Plánovaná rekonstrukce zahrnuje celkovou rekonstrukci 
vozovky vč. koordinace s inženýrskými sítěmi, rozšíření chodníků a jejich vybudování po 
obou stranách. 
Pro rozšíření celkové šíře a zřízení chodníku i na severní straně je nutno  vykoupit pozemky 
od soukromých vlastníků. Vzhledem ke složitosti probíhajících jednání nebylo možné stavbu 
dle předpokladu zahájit v původním termínu.  Stavební úřad Prahy 3 si vyžádal nové 
projednání změny UR tak, aby bylo zohledněno vynechání části chodníků na severní straně 
v místech, kde vlastník pozemky odmítl prodat.  
 
0041163 -  Malešická, Praha 10  
Rekonstrukce komunikace v úseku Malešické náměstí – hranice Prahy 3 spočívá ve výměně 
konstrukce vozovky a chodníků. V části úseku bylo doplněno odvodnění vč. dešťové 
kanalizace. Byly vybudovány  chybějící chodníky  a parkovací stání, dále byla provedena 
realizace bezpečnostních prvků pro chodce. Akce je členěna na 4 etapy. V roce 2012 byla 
zrealizována 1. etapa, v úseku od Malešického nám. po ulici Zálužanského, která byla 
uvedena do zkušebního provozu. 
 
0041316 -  Jižní spojka, rampa Spořilovská, úprava sjezdu 5. května 
Předmětem stavby je úprava mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Záběhlice v křížení 
městského okruhu (MO) a ulic Chodovská - Spořilovská. Účelem je odstranění především 
dopravních závad na úrovňové křižovatce ulice Chodovské a rampy z MO (směr Štěrboholy - 
Barrandovský most). Jedná se o levé odbočení z výše zmíněné rampy do ulice Chodovská, 
připojení z této rampy ve směru na Spořilov a přechody pro chodce. Součástí je výstavba 
nových dopravně-bezpečnostních prvků, dopravně navigační zařízení, značení a portály pro 
jejich umístění, vč. výstavby nové sjízdné rampy z Jižní spojky na Chodovskou. V r. 2010 
byla zahájena 0. etapa, která zahrnovala nutné komunikační propojení na Pražský okruh. 
Práce v r. 2012 zahrnovaly výstavbu portálu a jednoho poloportálu na Jižní spojce a úpravu 
řídícího systému řízení. Současně byla zahájena 1. etapa stavby, která představuje realizaci 3 
portálů pro informační barevné plošné tabule. Z důvodu nedostatku prostředků SFDI nebyla 
etapa dokončena, a bude pokračovat po přidělení fin. prostředků v r. 2013. 
Akce spolufinancována SFDI. 
 
0041347 -  Opatovská, bezbariérový přístup 
Předmětem stavby bylo vybudování nové bezbariérové úpravy ke stávajícímu podchodu při 
ulici Opatovská. Byla vybudována komunikace pro chodce oválného tvaru. Tato komunikace 
slouží pro osoby se sníženou pohyblivostí, chodcům a pro pohyb dětských kočárků. Stávající 
schodiště bylo opraveno bez zásahu do jeho tvaru. Dále byly osazeny tři stožáry VO. V rámci 
stavby došlo také k úpravě odvodnění. 
 
0041349 - V Kuťatech - Rozdělená, Praha 22  
Stavba řeší odstranění nevyhovujících parametrů komunikací včetně rekonstrukce stávající 
dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Dále řeší úpravu dopravního režimu - opětné 
zprůjezdnění ulice Rozdělené a zjednosměrnění obou komunikací. 
Akce zahájena v 07/2012 s plánovaným dokončením v roce 2013. V roce 2012 byla 
provedena kompletní rekonstrukce ulice Rozdělená a propojovací ulice mezi jmenovanými 



 

 

ulicemi, dešťová kanalizace a přeložky kabelů. Kolaudační souhlas je vydaný na dešťovou 
kanalizaci – stoku B a C, na přeložky kabelů. Komunikace Rozdělená a část dešťové 
kanalizace – stoka A je povolena na předčasné užívání. 
 
0041596 - Letenský tunel, sanace, injektáž 
Předmětem stavby je provedení sanace ostění, utěsnění trhlin, úprava dilatačních spár v ostění 
tunelu, úprava povrchu ostění pro dokončení keramického obkladu tunelu. Realizace byla 
ukončena v 07/2012. Na základě stanoviska Policie ČR se připravují komplexní zkoušky 
Letenského tunelu, které proběhnou v roce 2013. 
 
0041677  - Nuselský most – sanace 
Předmětem stavby je sanace spodní stavby Nuselského mostu (podhled nosné konstrukce, 
opěry a pilíře), provedení nové izolace vozovky a nového vozovkového souvrství, výměna 
konstrukce chodníku, výměna odvodňovačů vč. svislých svodů, atd.   
V roce 2012 byly provedeny nutné práce v tubusu metra. Práce budou pokračovat v roce 2013 
dle přidělených  finančních prostředků. 
 
0041835 - Na Větrníku 
Účelem stavby je oprava vozovky a chodníků ulice Na Větrníku. Stavba je rozdělena na 2. 
etapy.  
V roce 2012 probíhala v rámci 2. etapy výměna stávající konstrukce vozovky včetně 
rekonstrukce chodníků, nového zpomalovacího prahu s přechodem pro chodce, odvodnění do 
stávající kanalizace.  
Akce se realizovala bez přidružené komunikace u vysokoškolských kolejí, z důvodu 
koordinace se stavbou nového vodovodu, která bude realizována v roce 2013 v rámci 1. etapy 
(Ankarská – Myslivečkova), kde bude také kompletně vyměněna stávající konstrukce, 
zrekonstruovány chodníky a osázeny nové stromy.  
Akce byla v r. 2012 financována se spoluúčastí MČ Praha 6, a to příspěvkem na realizaci 
akce, v celkové výši 6 300,0 tis. Kč. 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 
 
0006786 - I. provozní úsek trasy D metra 
Výstavba prvního provozního úseku trasy D pražského metra je nejdůležitější připravovanou 
dopravní stavbou na území hlavního města Prahy. Její výstavba se předpokládá v rozsahu 
Náměstí Míru - Depo Písnice, délka této trasy je cca 10,6 km. Trasa metra I. D bude mít tyto 
stanice: Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice 
Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice, Depo Písnice. 
V prosinci 2012 byla na trasu metra I. D v rozsahu Náměstí Míru – Depo Písnice podána 
žádost o územní rozhodnutí. Pro Magistrát hl. m. Prahy byly připraveny podklady pro výběr 
realizační varianty, cílem je maximální zefektivnění výstavby trasy při zachování všech 
podstatných přínosů trasy pro hl. m. Prahu. 
 
0004534 - Prodloužení trasy A metra (Dejvická - Motol) 
Legislativní příprava: 
Komunikace pro odvozovou trasu ze ZS-DEJ-S přes ulici Salabova 
Dne 2. 10. 2012 Inženýring dopravních staveb a. s. zaslal DP stanovisko s doporučením 
v další legislativní činnosti nepokračovat. Dne 8. 10. 2012 DP odsouhlasil navržené řešení. 
 
 



 

 

Terminál BUS Veleslavín 
Územní rozhodnutí pro 2. změnu dokumentace k územnímu rozhodnutí ze strany odboru 
výstavby MČ Praha 6 bylo vydáno dne 6. 12. 2012. MČ Praha 6 řeší řízení v problematice 
podjatosti. Dne 15. 11. 2012 byl vyskladněn čistopis 3. změny dokumentace k územnímu 
rozhodnutí a dne 16. 11. 2012 byl vyskladněn čistopis 2. změny dokumentace ke stavebnímu 
povolení, následně Inženýring dopravních staveb a.s. zahájil projednávání s dotčenými orgány 
státní správy a správci sítí. 
 
Stropní deska Dejvická 
Stavební řízení bylo zahájeno dne 7. 11. 2012 a dne 21. 11. 2012 proběhlo místní šetření 
na odboru dopravních agend MHMP. Inženýring dopravních staveb a.s. předpokládá vydání 
stavebního povolení v 1. čtvrtletí 2013. Předpokládaný termín realizace je březen až listopad 
2013. 
 
Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Motol  
Vedení DP na základě porady vedení ze dne 20. 11. 2012 rozhodlo definitivně o realizaci 
varianty projednávané Inženýringem dopravních staveb a.s. s termínem jejího zprovoznění 
optimálně k prosinci 2013. Dne 6. 11. 2012 bylo vydáno územní rozhodnutí na tuto variantu. 
 
Realizace: 

• SO 01 (stavební oddíl): Byly dokončeny stavební a technologické úpravy ve stanici 
Dejvická související s dojezdem mechanizovaného štítu TBM (Tunnel Boring 
Machine) do stanice. Byla provedena prorážka obou traťových tunelů 
mechanizovanými štíty TBM.  

• SO 02: Byla dokončena ražba levého a pravého traťového tunelu z Bořislavky 
(původně Červený vrch) do stanice Dejvická mechanizovaným štítem TBM. Probíhá 
trysková injektáž nadloží vzduchotechnických propojek. 

• SO 03: Byly dokončeny železobetonové konstrukce vestibulu a podchodu stanice 
Bořislavka. Byly zahájeny práce na dnu stanice v rámci definitivní obezdívky. 

• SO 04: Byly zahájeny demontážní práce logistiky TBM. 
• SO 05: Probíhá hloubení a zajištění stavební jámy - 2. a 3. etapa. Probíhá ražba 

středního dílčího výrubu. Zahájeny izolační práce základové spáry podchodu ulice 
Evropská - sever. 

• SO 06: Probíhají práce na vzduchotechnických propojkách. 
• SO 07: Eskalátorový tunel - probíhá realizace vnitřních nosných konstrukcí. Ve stanici 

probíhají izolační práce a realizuje se definitivní obezdívka. Hloubení výtahové šachty 
pozastaveno. 

• SO 08: Ve dvoukolejném tunelu probíhají izolační práce včetně železobetonové 
konstrukce definitivního ostění. 

• SO 09: Probíhá izolace a následná betonáž nosných železobetonových konstrukcí. 
• SO 20, 21: Probíhá pokládka kolejových betonů v obratovém tunelu. 

 
0026005 - Vybudování tramvajové trati Podbaba (6. výzva OPPK) 
Stavba byla ukončena v roce 2011, v roce 2011 obdržel DP v režimu retrofinancování dotace 
ze státního rozpočtu a z EU za 1. etapu, v roce 2012 obdržel dotace za 2. etapu. 
 
0028001 - Rekonstrukce tramvajové trati Podolské nábřeží (8. výzva OPPK) 
Stavba byla ukončena v roce 2011, v roce 2012 obdržel DP v režimu retrofinancování dotace 
z rozpočtu hl. m. Prahy a z EU. 



 

 

MHMP – OMI 
 
0000051 – Protihluková opatření 
Jedná se o dodatečná opatření na dříve realizovaných stavbách, na základě požadavků 
Hygienické stanice hl. m. Prahy, event. stížností občanů. 
V 1. pololetí byla zajištěna aktualizace zadávací dokumentace protihlukových stěn u Jižní 
spojky (v úseku mezi ulicemi Záběhlická a Spořilovská), bylo zahájeno řízení na výběr 
zhotovitele.  Ve druhém pololetí byla zajištěna dotace od SFDI. Nyní se zajišťuje 
přepracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a SFDI byl požádán o přesun 
dotace do r. 2013. 
 
0000053 - Vysočanská radiála  
Výstavba Vysočanské radiály (VR) řeší zlepšení dopravy jednak v oblasti trasy průmyslového 
polookruhu převedením zátěže na stopu vnějšího dopravního okruhu, dále VR převezme 
dopravní zátěž z ulice Chlumecké, která v současné době propojuje radiální směry 
v severovýchodním sektoru Prahy. Do doby realizace severovýchodní části dopravního 
okruhu kolem Prahy bude plnit částečně jeho funkci. VR je vymezena křižovatkou Kbelská a 
končí křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na směr Mladá Boleslav, její délka 
je 5,7  km.  
Stavba byla uvedena do zkušebního provozu rozhodnutím stavebního úřadu dne 28.11.2011. 
Poslední kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas) na stavbu  nabylo právní moci dne 
23.10.2012. Od této doby již probíhá řádné užívání stavby. Ve sledovaném období roku 2012 
se realizovaly závěrečné práce spojené s dokončováním stavby, zejména pak polní cesty podél 
stavby, sadové úpravy a poslední předložky některých inženýrských sítí. Dále byly 
realizovány dokončovací práce na stavebních objektech, u kterých bylo objektivně nezbytné 
provést další dodatečně vyžadované práce. Jedná se především o  dopravní značení stavby 
v souladu s novými bezpečnostními předpisy na rychlostních komunikacích včetně 
konstrukce portálů pro velkoplošné cedule dopravního značení. Další finanční prostředky byly 
čerpány na financování výkupů pozemků po dokončení stavby podle jejího skutečného 
zaměření. V návaznosti na  smlouvy o budoucích smlouvách byly uzavřeny úplatné smlouvy 
na strpění přeložek plynovodních řadů na několik desítek soukromých pozemků. 
 
0000065 – Strahovský tunel 2. stavba 
Část A –  MÚK Malovanka 
Jedná se o náhradu současné úrovňové křižovatky propojující komunikace Strahovského 
tunelu (ST) s komunikací Patočkovou v Praze 6  křižovatkou mimoúrovňovou. Součástí 
stavby jsou také portály a části tunelových trub, na které naváže stavba SAT – část B. 
Realizace stavby je v současné době dokončena a stavba je převzata. V roce 2012 proběhla 
veškerá možná kolaudační řízení a následně vyčíslení pořizovacích nákladů. Části tunelů 
postavené v této stavbě bude možné zkolaudovat a vyčíslit až po provedeném zkušebním 
provozu celého komplexu tunelů MO Blanka. Ani v roce 2012 stále nebylo možné vyřešit 
majetkoprávní vztahy.  V souvislosti s neuskutečněným dědickým řízením se stále nedaří 
znovu zahájit dodatečné stavební řízení a následné kolaudace již provedených vodních děl. 
Část B - Hloubený tunel MO 
Stavba hloubeného tunelu Městského okruhu navazující prostřednictvím stavby SAT 2A na 
Strahovský tunel a Patočkovu ulici – západ. Na východě stavba navazuje na připravovanou 
stavbu MO - Myslbekova – Prašný most.  
V roce 2012 probíhalo pokračování výstavby tunelů a dokončování vnitřních konstrukcí a 
stavebně technické připravenosti pro zahájení montáže technologie od listopadu 2012. Práce 
probíhají dle posledního aktualizovaného harmonogramu. Na žádost MČ Praha 6 byla 



 

 

z důvodu zlepšení dopravní situace v této oblasti dne 18.12. zprovozněna severní vozovka 
Patočkovy ul. až po křižovatku s ul. Střešovickou a zprovoznění celé definitivní povrchové 
dopravy včetně tramvajového provozu je plánováno do 30.4.2013.  
 
Soubor staveb městského okruhu  „Blanka“ 
Jedná se o soubor tří staveb MO s úseky Myslbekova - Prašný most, Prašný most - Špejchar a 
Špejchar - Pelc/Tyrolka realizovaný z důvodu zvyšujících se dopravních intenzit v hlavním 
městě. Trasa probíhá od vyústění Strahovského tunelu na Malovance přes Prašný most, 
Špejchar a Letnou přes Stromovku a Tróju a končí na křižovatce Pelc/Tyrolka. 
Tato stavba představuje vybudování kapacitní dopravní trasy, na které bude dosaženo 
výrazného ekologického efektu s ohledem na použití tunelového systému s výjimkou 
navazujících křižovatek. 
Realizací zmíněného souboru staveb v rámci MO dojde k novému propojení MČ Praha 6 s 
MČ Praha 7  a  MČ Praha 8. 
 
0000079 - MO Špejchar – Pelc/Tyrolka 
Příprava stavby: 
V průběhu I. pololetí 2012 trval provoz tramvajové trati a vozovek Letná, dopracovávala se 
projekčně hloubená varianta podchodu Holešovice v návaznosti na opravu železniční trati 
SŽDC. Probíhala příprava a práce na opěrách a mostovce Trojského mostu a částečně na 
oblouku, dotčené objekty sítí pro změnu SP a bylo zahájeno projednávání odvodnění 
předmostí. Projednávala se údržba stavby a předčasné užívání. Připravovalo se definitivní SP 
protipovodňových opatření Troja na základě aktualizace dokumentace stavebního povolení, 
zejména komunikací a vlastního valu. Zajišťovalo se projednání dokumentace stavebního 
povolení a povolení protihlukových opatření zejména v ulici V Holešovičkách. Ve II. pololetí 
r. 2012 bylo dokončeno jednání o podchodu Holešovice se Správou železniční dopravní cesty 
jako společné investice při rekonstrukci nádraží Holešovice (investor SŽDC) a výstavbě 
podchodu pod nádražím Holešovice (investor OMI MHMP). I nadále probíhala   práce 
Trojského mostu a dotčených sítí pro změnu SP a projednávání odvodnění předmostí. 
Projednávala se také údržba stavby a předčasné užívání. Zajišťovalo se projednání 
dokumentace stavebního povolení a povolení protihlukových opatření zejména v ulici V 
Holešovičkách.  
Realizace stavby : 
V ražené části tunelů se pokládaly obrubníky, včetně odvodnění, obklady a probíhaly nátěry 
tunelů. V hloubených částech se dokončily injektáže průsaků. Byly předány stavební 
připravenosti pro montáž technologie. V technologické části byla dokončena montáž 
ocelových konstrukcí pro kabely a objektů hlavního větrání. Byla dokončena mostovka 
nového Trojského mostu, dále  byla dokončena montáž a svařování oblouku nového 
Trojského mostu. Na povrchu byla dokončena rekonstrukce Letenského náměstí a ul. M. 
Horákové. 
 
0000080 - MO Prašný most – Špejchar 
Příprava stavby: 
Náhrada za nemovitost objektu Stavebnin na základě nového posudku a schválení 
Zastupitelstvem HMP byla proplacena a objekt zdemolován. Tím byla umožněna výstavba 
definitivního podchodu z vestibulu Hradčanská severně do ulice Bubenečské. Dle jednání s 
MČ Praha 6 se pokračovalo v přípravě úprav projektové dokumentace a pracích na 
definitivních površích Hradčanská – Prašný most včetně zatravnění. Připravovala se 
rekonstrukce ulice na Valech. Dle postupu stavby se průběžně zajišťovalo světelné 
signalizační zařízení. 



 

 

Realizace stavby: 
Byly předány stavební připravenosti pro montáž technologie. Byl dokončen podchod 
Hradčanská do ul. Dejvická. Byla dokončena rekonstrukce ul. Na Valech v úseku Badeniho – 
Národní archiv. 
 
0009515 - MO Myslbekova - Prašný most 
Příprava stavby: 
Byly připravovány testy povrchového vybavení na mostě Svatovítská. Stavba se koordinuje 
s napojením 22 kV na městský okruh. Byla projednávána dokumentace územního rozhodnutí 
a dokumentace stavebního povolení pro Multifunkční operační centrum Malovanka. Řešilo se 
odvolání ekologů k vydanému územnímu rozhodnutí pro Multifunkční operační centrum 
Malovanka. Ve vazbě na zachování podchodu pro pěší a přizpůsobení rampy se projednávala 
změna výškových a půdorysných dispozic garáží Prašný most a bylo zahájeno stavební řízení. 
Dle postupu stavby se zajišťovalo světelné signalizační zařízení. 
Realizace stavby: 
V tunelech pokračovaly práce na chodnících a odvodnění. Probíhala betonáž technologického 
centra 1. Na Prašném mostě byla v podzemních garážích provedena betonáž stropu, prováděly 
se izolace a zásypy. Dále probíhala montáž ocelových konstrukcí pro kabely. Byly zahájeny 
obklady tunelů, předány stavební připravenosti na Technologickém centru 1  a 
Technologickém centru 2,  pokračovaly práce na garážích Prašný most. 
 
0000081 – Pelc/Tyrolka – Balabenka 
V I. pololetí roku 2012 se provádělo  uzavření rozpracovanosti části dokumentace pro výběr 
zhotovitele DÚR. Dále probíhala příprava stavby v úrovni zajišťování stanovisek v procesu 
posuzování stavby z hlediska jejího vlivu na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. 
Probíhala také studijní příprava stavby s ohledem na další postup přípravy a jeho členění. 
V říjnu 2012 bylo MŽP ČR, s řadou podmínek a s doporučenými variantami pro další 
přípravu, vydáno kladné stanovisko.  
 
0000094 – Balabenka – Štěrboholská radiála 
Stavba Městského okruhu v úseku od  Balabenky po Štěrboholskou radiálu.  V pololetí roku 
2012 se provádělo  uzavření rozpracovanosti části dokumentace pro výběr zhotovitele DÚR. 
Dále probíhala příprava stavby v úrovni zajišťování stanovisek v procesu posuzování stavby 
z hlediska jejího vlivu na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. Probíhala také studijní 
příprava stavby s ohledem na další postup přípravy a jeho členění. V říjnu 2012 bylo MŽP 
ČR, s řadou podmínek a s doporučenými variantami pro další přípravu, vydáno kladné 
stanovisko.  
  
0004663 - MÚK PPO - Liberecká 
Jedná se o náhradu současné úrovňové křižovatky komunikace Kbelské s ulicí Libereckou, 
resp. Veselskou v Praze 9 křižovatkou mimoúrovňovou. Tato stavba zajistí bezkolizní křížení 
ulic Kbelská (v současné době nahrazuje část Pražského okruhu) a Liberecká, resp. Veselská a 
doplnění křižovatkových pohybů mezi ul. Kbelská a Cínovecká (dálnicí D8).  
Dne 1.6.2012 byla stavba uvedena do  zkušebního provozu, dne 9.11.2012 byl vydán 
kolaudační souhlas na její řádný provoz. Ve sledovaném období roku 2012 byly dokončeny 
přeložky kanalizačních sběračů, mostní objekt přes ul. Kbelskou, násypové těleso přilehlé k 
mostu vč. násypu navazujících ramp, retenční nádrž, odvodnění a osvětlení vozovek a přímo 
vlastní vozovkové souvrství většiny křižovatkových větví.   
 



 

 

0008313 – Libeňská spojka 
Komunikační propojení podle  územního plánu. Dopravní stavba navazující na síť hlavních 
komunikací propojující  Městský okruh v Libni  s  Proseckou radiálou (křižovatkou  Zenklova 
x Liberecká).   Akce je připravována v souboru se stavbami č. 0081 – Pelc/Tyrolka -
Balabenka a č. 0094 – Balabenka – Štěrboholská radiála. V roce 2010 se dokončilo 
dopracování  dokumentace EIA, a to podle rozborové studie  velkého množství požadavků 
Ministerstva životního prostředí. Požadavky se týkaly celé aglomerace, nikoli pouze území, 
kde se stavba plánuje.  Šlo o dopracování dalších technických variant, jejich posouzení vlivů 
na životní prostředí a dopadů do celé aglomerace, a také nové vizualizace a videa. Nová 
opětná žádost na MŽP byla podána 13.12. 2010. V pololetí roku 2012 se provádělo  uzavření 
rozpracovanosti části dokumentace pro výběr zhotovitele DÚR. Dále probíhala příprava 
stavby v úrovni zajišťování stanovisek v procesu posuzování stavby z hlediska jejího vlivu na 
životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. Probíhala také studijní příprava stavby s ohledem 
na další postup přípravy a jeho členění. V říjnu 2012 bylo MŽP ČR, s řadou podmínek a 
s doporučenými variantami pro další přípravu, vydáno kladné stanovisko.  
 
0009276 - Chaby – stavba 50 
Předmětem stavby je druhý úsek „Jinočanské spojky“. Jedná se o čtyřproudovou komunikaci  
mezi ulicí Jeremiášovou a ulicí K Třebonicím, která navazuje na již dokončený úsek ulice K 
Třebonicím - Pražský okruh. V roce 2012 byly dokončeny zbývající výkupy pozemků 
dotčených trvalým záborem stavby a pokračovaly stavební práce zejména na stavebním 
objektu SO 201- Most přes Dalejský potok. V rámci objektu SO101 – komunikace byla 
uvedena křižovatka s ulicí Jeremiášova do předčasného užívání. Předpoklad zprovoznění nové 
komunikace je v 09/2013 a úplné dokončení vč. kolaudace v roce 2014. 
 
0009524 - Strahovský tunel 3. stavba 
9. etapa - odvodňovací štola Strahovského tunelu  
Odvodňovací štola má zajistit organizovaný svod podzemních vod mimo vozovky ve 
Strahovském tunelu. Ražba štoly byla ukončena v 12/2011 ve staničení 750  m od začátku 
přístupové štoly. V průběhu r. 2012 probíhalo vyhodnocování účinnosti provedené  štoly a na 
jeho základě se mělo rozhodnout o případném  pokračování ražby až k severnímu portálu 
SAT, kde jsou také výrazné záteky na vozovkách, nebo o definitivním  ukončení ražeb, 
realizaci sekundární obezdívky a technologickém vystrojení štoly. 
Rozhodnutí o ukončení SO 8101  a  provedení definitivních obezdívek včetně montáže 
technologického vybavení v původním rozsahu dosud nebylo provedeno. Připravuje se 
předklad do Rady ve smyslu návrhu nepokračování v  ražbách  a dokončení štoly.  
 
 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 2 200  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. 
V uplynulém roce pokračovala příprava stavby. Bylo požádáno o územní rozhodnutí na 
stavebním úřadě Městské části Praha 5, který si následně vyžádal  doplnění a úpravu 
předložené dokumentace. Na doplnění dokumentace se pracuje. Současně proběhly dvě 
prezentace projektového řešení, které měly za následek  sepsání petic  a jejich doručení na 



 

 

obec hl. m. Prahu. Řešení petic odsouhlasilo usnesení RHMP č. 2180 na svém zasedání  
11.12.2012, jehož výsledkem je stanovení  dořešení několika sporných  otázek. Souběžně s 
povolovacím řízením byla připravena možnost zahájení podrobného geologického průzkumu 
budoucího  tunelu Radlice a průzkumů po celé délce trasy tak, aby jeho výsledky požadované 
procesem EIA bylo možno zahrnout do další fáze projektu. Bylo uskutečněno výběrové řízení 
na  zhotovitele průzkumných prací a byl vybrán vlastní zhotovitel. Dosud však nedošlo k jeho 
potvrzení v RHMP, které je předpokladem pro ukončení výběrového řízení a následné  
zahájení průzkumných prací.  
 
0040759 - Multifunkční operační středisko Malovanka 
Objekt MOS Malovanka je  vybudován v prostoru stávající rozpěrné konstrukce podzemních 
pilotových stěn hloubeného automobilového tunelu Strahov. Rozpěrnou konstrukci tvoří  tři 
podlaží podzemních  garáží.  V jedné části  tohoto prostoru bude realizován  čtyřpodlažní 
objekt se třemi podzemními a jedním nadzemním podlažím,  zbývající prostory budou 
upraveny na podzemní garáže,  jehož horní plocha bude upravena na  park.   
V objektu MOS budou  vybudovány prostory pro Centrální dopravní ústřednu hl. m. Prahy  
CŘÚ tzn. hlavní sál a  další dispečerská pracoviště, shromažďovací a dispečerská pracoviště 
pro zasedání krizového štábu hl. m. Prahy OKŘ, prostory pro DC MHMP (datové centrum), 
kancelářské prostory pro TSK hl. m. Prahy  a informační centrum MČ Prahy 6. Začátkem 
roku 2012 bylo vydáno na stavbu MOS Malovanka územní rozhodnutí. Na základě této 
skutečnosti bylo rozhodnuto MHMP o způsobu dalšího pokračování akce. V březnu bylo 
vypsáno „Užší výběrové řízení dle § 28 zákona 137/2006 k prokázání kvalifikace“ na stavební 
a technický dozor, na stavební práce a provozní technologii objektu MOS a na dodávku 
dopravní řídící ústředny. Zároveň s tím byl dán pokyn ke zpracování dodatku dokumentace ke 
stavebnímu povolení a uzavřena smlouva s autorizovaným inspektorem na zajištění vydání 
stavebního povolení, které bylo získáno v září. Souběžně s tím byly zpracovány zadávací 
dokumentace včetně smluvních, obchodních a zadávacích podmínek na stavební a technický 
dozor a na stavební práce a provozní technologii a rozpracována tato dokumentace na  
dodávku dopravní řídící ústředny.  
 
0041675 – Odstraňování hlukové zátěže 
V roce 2012 nebyla provedena žádná příprava (v úrovni města nebylo rozhodnuto o dalším 
postupu). 
 
0041676 – Protihluková opatření Spořilovská 
V1. pololetí roku 2012 byl proveden čistopis projednané studie opatření, dále nebylo 
rozhodnuto vedením města o dalším postupu. Ve druhém pololetí byla dále záležitost řešena 
na úrovni TSK. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2012 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství,mládež a samospráva
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU Investiční Skutečné % plnění Rozpočet Čerpání Účetní Zbývá

akce akce k 31.12.2011 transfery čerpání Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2012 rok 2012 1.1.-31.12.2012 DEL celkem

Správce: 0005 - JUDr. Helena Chudomelová

MHMP - FON 0022130 OPPK - Vybud. NOVÉ ENERGIE 31 884,75 17 902,78 0,00 11 441,60 11 441,55 100,00 0,00 2 540,36

MHMP - FON 0022155 OPPK - Modern. centra experiment. biologie rostlin9 282,00 6 370,22 0,00 2 457,20 2 457,27 100,00 0,00 454,58

MHMP - FON 0022169 OPPK-Výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabo23 139,66 9 982,82 0,00 11 331,40 11 331,42 100,00 0,00 1 825,43

MHMP - FON 0022171 OPPK-Poříz. přístrojů a vybavení 36 700,22 422,52 0,00 27 053,50 27 053,48 100,00 0,00 9 224,20

MHMP - FON 0024010 OPPK - Vyb. centra lék. nanotech. 33 737,88 0,00 0,00 25 511,10 25 511,06 100,00 0,00 8 226,78

MHMP - FON 0024024 OPPK-Modern. lab. pro tráv. ústr. 5 186,30 0,00 0,00 4 674,20 4 674,08 100,00 0,00 512,10

MHMP - FON 0034166 OPPA-Projektové vyučování 360,00 0,00 0,00 360,00 360,00 100,00 0,00 0,00

MHMP - FON 0034299 OPPA-Inovace na Gymnáziu Na Zatlance 299,57 0,00 0,00 299,50 299,57 100,02 0,00 0,07

MHMP - FON 0034384 OPPA-Vyšší technická gramotnost 1 062,00 0,00 0,00 1 060,30 1 060,27 100,00 0,00 1,70

MHMP - FON 0034425 OPPA-PORTA SCIENTIARUM NATURALIUM 136,00 0,00 0,00 135,60 135,65 100,04 0,00 0,40

MHMP - FON 0034428 OPPA-Moderní metody 260,00 0,00 0,00 260,00 260,00 100,00 0,00 0,00

MHMP - OMI 0040126 Pražská konzervatoř Na Rejdišti-vybud.koncertního134 596,60 134 301,56 0,00 294,60 294,57 99,99 0,00 0,44

MHMP - OMI 0040548 SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku bot.zahrady158 877,00 100 192,69 0,00 12 239,40 12 238,83 100,00 0,00 46 444,91

MHMP - OMI 0041171 MŠ Slivenec-výstavba 74 314,20 16 701,20 0,00 30 000,00 29 999,94 100,00 0,00 27 613,00

MHMP - OMI 0041505 ZŠ Dolní Počernice 180 000,00 2 308,39 0,00 60,00 57,60 96,00 0,00 177 631,61

MHMP - OMI 0041555 Výst.areálu MŠ P22-Uhřiněves 51 976,00 2 000,00 0,00 40 000,00 39 998,87 100,00 0,00 9 976,00

MHMP - OMI 0041847 ZŠ Nebušice-rekonstrukce UTa ZTI 5 806,04 0,00 0,00 4 940,00 4 940,00 100,00 0,00 866,04

MHMP - SMS 0030014 OPPA - Řemeslo žije! II 972,01 747,71 0,00 224,30 0,00 0,00 0,00 0,00

MHMP - SMS 0040472 Projektová dokum.a inženýrská činnost 23 894,90 9 405,87 0,00 4 485,00 4 484,92 100,00 0,00 10 004,03

MHMP - SMS 0041026 DDM ULITA P3-zázemí sportovišť Na Balkáně18 865,60 587,40 0,00 8 778,20 8 778,00 100,00 0,00 9 500,00

MHMP - SMS 0041318 SPŠ stav.J.Gočára P4-energet.služby se zaruč.výsl.3 055,35 1 756,25 0,00 1 299,10 1 299,06 100,00 0,00 0,00

MHMP - SMS 0041319 SŠ,ZŠ a MŠ Chotouňská,P10-rek.obvod.pláště budovy7 537,00 9,90 0,00 6 238,00 6 237,16 99,99 0,00 1 289,10

MHMP - SMS 0041352 GYM. PERNEROVA  P8 - rek.elektro 15 577,00 189,60 0,00 8 887,00 8 886,68 100,00 0,00 6 500,40

MHMP - SMS 0041353 SOŠ A SOU WEILOVA  P10 - rek.budovy Dobronická39 250,50 24 250,47 0,00 11 454,00 11 453,80 100,00 0,00 3 546,03

MHMP - SMS 0041364 VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6 - rek.dv.trak.,těl.,hřiště6 514,70 5 696,27 0,00 796,70 796,81 100,01 0,00 21,73

MHMP - SMS 0041365 OU VYŠEHRAD  P2 - rek. okenních výplní 6 285,60 5 635,20 0,00 608,90 596,47 97,96 0,00 41,50

MHMP - SMS 0041370 SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANSKÁ - rek.ZTI,ÚT a elektro15 435,00 342,00 0,00 8 593,00 8 592,89 100,00 0,00 6 500,00

MHMP - SMS 0041385 OU Vyšehrad P2-sanace stěn 12 728,70 7 767,80 0,00 4 960,70 4 954,41 99,87 0,00 0,20

MHMP - SMS 0041387 ZŠpro žáky s por.uč.P6-rek.elektrorozvodů 6 792,00 218,94 0,00 4 573,00 4 572,45 99,99 0,00 2 000,06

MHMP - SMS 0041388 OA čsl. Dr.E.Beneše-rekonstrukce střechy 8 282,60 6 272,51 0,00 1 460,20 1 460,17 100,00 0,00 549,89

MHMP - SMS 0041389 MŠ SPEC.ŠTÍBROVA-rek.oken,vnitř.úpr.,příst.20 395,90 423,96 0,00 19 971,90 19 971,89 100,00 0,00 0,04

MHMP - SMS 0041626 TANEČNÍ KONZERVATOŘ-rek.čelní fasády 1 904,30 209,86 0,00 1 694,30 1 694,23 100,00 0,00 0,14

MHMP - SMS 0041679 DD NÁRODNÍCH HRDINŮ,P9-rek.oken 6 525,10 0,00 0,00 6 525,10 6 525,06 100,00 0,00 0,00

MHMP - SMS 0041680 DD KLÁNOVICE,P9-rek.budovy č.4 7 000,00 0,00 0,00 5 222,20 5 207,99 99,73 0,00 1 777,80

MHMP - SMS 0041681 GYM.BOTIČSKÁ P2 - rek.střechy 6 321,00 0,00 0,00 6 321,00 6 320,73 100,00 0,00 0,00

MHMP - SMS 0041682 GYM.PŘÍPOTOČNÍ P 10 rek. fasády 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

MHMP - SMS 0041683 OA Kubelíkova P3 rek.oken,zatepl.střechy 6 092,00 0,00 0,00 6 092,00 5 992,33 98,36 0,00 0,00

MHMP - SMS 0041684 OA Vinohradská P2 rek.kotelny a soc.zařízení4 730,00 0,00 0,00 3 730,00 3 729,06 99,97 0,00 1 000,00

MHMP - SMS 0041685 OU Vyšehrad P2 rek.pavilonu 4 000,00 0,00 0,00 0,00 25,88 *** 0,00 4 000,00

Celkové zdroje

rok 2012

Celkové zdroje Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Zdroje organizace/MČ
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MHMP - SMS 0041686 SOU g. a pod. modern.nák.výtahu, rek.roz. UT a TUV3 916,60 0,00 0,00 3 916,60 3 916,53 100,00 0,00 0,00

MHMP - SMS 0041687 ZŠ PRAKT. VINOHRADSKÁ P2 rek. střechy 9 810,10 0,00 0,00 9 810,10 9 784,56 99,74 0,00 0,00

MHMP - SMS 0041689 SŠ - COPTH PODĚBRADSKÁ P9 - rek.rozvoden VN NN3 743,00 0,00 0,00 3 743,00 3 742,72 99,99 0,00 0,00

MHMP - SMS 0041690 VOŠ A SPŠ POT. TECHNOL. P2 rek. hydroizo. suterénu9 300,00 0,00 0,00 4 300,00 4 299,70 99,99 0,00 5 000,00

MHMP - SMS 0041691 Dofin.nezpůsob.výdajů zateplení OPŽP 17 175,60 0,00 0,00 0,00 48,00 *** 0,00 17 175,60

MHMP - SMS 0041692 VOŠ A SŠ V. HOLLARA P3 rek. oken 78,40 0,00 0,00 78,40 78,40 100,00 0,00 0,00

MHMP - SMS 0041694 Rezerva na přestavby škol a akce PO 97 252,70 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 97 102,70

MHMP - SMS 0041695 GYM. PROF.J.PATOČKY  P1-rek.střechy 4 684,00 0,00 0,00 4 684,00 4 682,76 99,97 0,00 0,00

MHMP - SMS 0041696 GYM.Ch.Dopplera P5 rek.rozvodů ÚT vč.těles9 997,00 0,00 0,00 5 797,00 5 796,73 100,00 0,00 4 200,00

MHMP - SMS 0041697 OA HOVORČOVICKÁ P8 rek.výdejny jídel 12 878,20 0,00 0,00 7 878,20 7 878,19 100,00 0,00 5 000,00

MHMP - SMS 0041795 SOU OHRADNÍ,P4-rek.ZTI 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 3 964,67 99,12 0,00 0,00

MHMP - SMS 0041796 SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ,P10-rek.elektro 9 059,00 0,00 0,00 1 059,00 1 059,00 100,00 0,00 8 000,00

MHMP - SMS 0041797 OA HOVORČOVICKÁ,P3-rek.ZTI 8 676,50 0,00 0,00 8 676,50 8 454,91 97,45 0,00 0,00

MHMP - SMS 0041971 VOŠPg a SOŠPg a GYM.P6-rek.pobytové terasy100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

DDM HMP KARLÍN  P8 0041810 Zatepl.hor.podl.soub.budov v ubyt.zař.Stř.Hoš.u St2 100,00 0,00 0,00 2 100,00 2 100,00 1 753,97 83,52 0,00 0,00 0,00 0,00

DDM HMP KARLÍN  P8 0041811 Snížení energ.nár.obj.ubyt.zař.Podhradí u L.n.S.1 550,00 0,00 0,00 1 550,00 1 550,00 1 295,37 83,57 0,00 0,00 0,00 0,00

DDM HMP KARLÍN  P8 0041812 Rek.a zatepl.fasády bud.Jezd.stř.Zmrzlík 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 64,09 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00

DDM HMP KARLÍN  P8 0041864 Pořízení mobilní chladící věže 540,00 0,00 0,00 540,00 540,00 485,26 89,86 0,00 0,00 0,00 0,00

DDM MĚŠICKÁ  P9 0041852 Rek.havarijního stavu střechy 2 310,00 0,00 0,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 100,00 60,00 34,20 0,00 0,00

DDM PŘEMYŠLENSKÁ  P8 0041798 Rekonstrukce rozvodů topení 1 176,77 0,00 0,00 1 164,00 1 164,00 1 164,00 100,00 0,00 12,77 0,00 12,77

DDM PŘEMYŠLENSKÁ  P8 0041861 Rekonstrukce střešní krytiny 2 012,70 0,00 0,00 2 012,70 2 012,70 2 012,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DDM SLEZSKÁ  P2 0041693 Rek.elektro Vratislavova 1 300,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 300,00 174,60 0,00 0,00

DDM U BOROVIČEK  P6 0041806 Rek.povrchu univerzálního hřiště 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 2 109,00 87,88 0,00 0,00 0,00 0,00

GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ  P1 0041735 Rekonstrukce kotelny 2 364,30 0,00 0,00 2 364,30 2 364,30 2 364,26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ  P1 0041844 Rekonstrukce kotle 2 385,00 0,00 0,00 2 385,00 2 385,00 2 384,03 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00

GYM. ARABSKÁ  P6 0041630 Rek.vedlejších prostor ve šk.kuchyni 567,00 564,12 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2,88 0,00 2,88

GYM. ARABSKÁ  P6 0041765 Rek.víceúčelového hřiště 2 100,00 0,00 0,00 1 817,70 1 817,70 1 817,67 100,00 0,00 0,00 0,00 282,30

GYM. BUDĚJOVICKÁ  P4 0041763 Rek.venkovní běžecké dráhy 363,60 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 100,00 4,44 4,44 0,00 59,16

GYM. BUDĚJOVICKÁ  P4 0041764 Rek.venkovního basketbal.hřiště 446,40 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 46,40

GYM. J.KEPLERA  P6 0010046 EU-zateplení objektu GYM. J.KEPLERA P6 10 969,10 10 434,00 0,00 535,10 535,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GYM. J.NERUDY HELLICHOVA0010043 EU-zateplení objektu GYM.J.NERUDY HELLICHOVA19 493,50 0,00 0,00 16 875,50 16 875,53 20 458,88 121,23 0,00 0,00 0,00 2 618,00

GYM. J.NERUDY HELLICHOVA0041285 Projekt OP-ŽP+jejich administrace 280,75 257,19 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 23,56 23,56 0,00 0,00

GYM. LITOMĚŘICKÁ  P9 0041766 Rek.a modern.venkovního sportoviště 6 100,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 499,60 99,98 0,00 0,00 0,00 3 600,00

GYM. NA PRAŽAČCE  P3 0041972 Rekonstrukce rozvodů vody 1 300,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 17,80 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00

GYM. NA ZATLANCE  P5 0041562 Zateplení 4.p.školy-PD 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 200,00 0,00 200,00

GYM. NA ZATLANCE  P5 0041654 Interaktivní tabule,kopírovací stroj 313,85 136,97 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 176,88 176,88 0,00 0,00

GYM. NA ZATLANCE  P5 0041770 Rek.soc.zař.a šatny gymn.tělocvičny 330,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 100,00 0,00 120,74 0,00 180,00

GYM. NAD KAVALÍRKOU  P50041762 Dokonč.rek.šk.sportoviště-atlet.část 912,61 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 100,00 112,61 112,61 0,00 0,00

GYM. OHRADNÍ  P4 0010045 EU-zateplení objektu GYM. OHRADNÍ P4 10 961,60 9 970,40 0,00 6 063,30 6 063,27 42,00 0,69 92,00 0,00 0,00 -5 164,10 *

GYM. PERNEROVA  P8 0041860 Nákup a instalace serveru 454,00 0,00 0,00 454,00 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GYM. POSTUPICKÁ  P4 0041800 Rek.WC hlavní budovy gymnázia 2 358,00 0,00 0,00 2 358,00 2 358,00 2 358,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GYM. POSTUPICKÁ  P4 0041865 Rek.havar.stavu hygienického zař. 2 396,80 0,00 0,00 2 396,80 2 396,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P30041822 Příspěvek na rek.služeb.bytu školníka 889,50 0,00 0,00 889,50 889,50 889,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GYM. VODĚRADSKÁ  P10 0010048 EU-zateplení objektu GYM. VODĚRADSKÁ P1027 392,00 21 473,86 0,00 17 221,10 17 221,08 0,00 0,00 3 826,52 3 825,54 0,00 -15 129,48 *

GYM.MALOSTRANSKÉ,JOSEFSKÁ0041857 Nákup velkokapacit.kopírovacího zař. 220,00 0,00 0,00 220,00 220,00 220,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ISŠ NÁHORNÍ  P8 0041634 Rek.oplocení a kanalizace 2 276,70 1 902,61 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 374,09 366,17 0,00 0,00
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JEDLIČKŮV ÚSTAV ZŠ, SŠ P20041767 Úprava povrchu dětského hřiště 750,00 0,00 0,00 500,00 500,00 499,88 99,98 0,00 0,00 0,00 250,00

JEDLIČKŮV ÚSTAV ZŠ, SŠ P20041809 Ohřev TUV v obj.DM Na Topolce 1,P4 320,00 0,00 0,00 320,00 320,00 290,12 90,66 0,00 0,00 0,00 0,00

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI0010005 NF-Podmínky pro rozvoj talentů-rozšíření výuk.pros35 485,58 26 385,69 0,00 1 008,70 1 008,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 091,19

KONZERVATOŘ, VOŠ J.J.  P40041975 Rekonstrukce kanalizace 948,00 0,00 0,00 948,00 948,00 948,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MŠ SPEC. ŠTÍBROVA  P8 0041834 Dodání a montáž venkovních žaluzií 263,70 0,00 0,00 263,70 263,70 205,98 78,11 0,00 0,00 0,00 0,00

OA DUŠNÍ  P1 0041384 Rekonstrukce výtahu 1 600,00 1 592,95 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 7,05 0,00 7,05

OA KRUPKOVO NÁM.  P6 0041548 EPC-otopný systém OA Krupkovo nám.,P6 256,00 127,51 0,00 128,00 128,00 127,51 99,62 0,00 0,00 0,00 0,49

OA ČSL.RESSLOVA 5  P2 0041769 Výměna podlahy tělocvičny 379,53 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 100,00 0,00 0,00 0,00 29,53

SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ0010049 EU-zateplení objektu SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ28 241,70 25 239,51 0,00 936,70 936,70 920,20 98,24 0,00 0,33 0,00 2 065,49

SOU OBCHODNÍ BELGICKÁ  P20041027 2.etapa rekonstrukce výtahu 1 997,04 1 397,93 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 599,11 0,00 599,11

SOU OHRADNÍ  P4 0010050 EU-zateplení objektu SOU OHRADNÍ P4 18 892,70 3 202,97 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 4 923,76 0,00 15 689,73

SOU OHRADNÍ  P4 0041858 Nákup a instal.Wi-Fi připoj.na internet 467,00 0,00 0,00 467,00 467,00 466,98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOU OHRADNÍ  P4 0041976 Nákup 2 referentských vozidel 641,00 0,00 0,00 641,00 641,00 640,33 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00

SOU POTRAVINÁŘSKÉ  P4 0041804 Rek.rozvodů vody a kanalizace obj.DM 950,60 0,00 0,00 950,60 950,60 950,54 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00

SOU PRAHA-RADOTÍN 0041805 Rekonstrukce rozvaděče NN 698,00 0,00 0,00 698,00 698,00 697,35 99,91 0,00 0,00 0,00 0,00

SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANSKÁ0041547 EPC-otopný systém SOU služ.Novovysočanská,P91 560,00 779,70 0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

SOŠ A SOU WEILOVA  P10 0041807 Dovybavení a zprovoznění DM 1 655,00 0,00 0,00 1 655,00 1 655,00 1 655,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOŠ A SOU ČAKOVICE  P9 0041813 Instalace solár.kolektorů na ohřev TUV 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 2 316,00 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00

SPŠ NA PROSEKU  P9 0041801 Rek.střechy nad dílnami 2 376,77 0,00 0,00 2 376,00 2 376,00 2 376,00 100,00 0,00 0,77 0,00 0,77

SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ  P10 0010047 EU-zateplení objektu SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P1050 480,40 34 562,34 0,00 2 548,20 1 892,46 937,30 36,78 0,00 764,36 0,00 13 369,86

SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ  P10 0041823 Zateplení fasády dílen 2 751,41 0,00 0,00 2 353,00 2 353,00 2 353,00 100,00 0,00 398,41 0,00 398,41

SPŠ SMÍCHOVSKÁ, PRESLOVA0041549 EPC-otopný systém SSPŠ Preslova,P5 600,00 299,01 0,00 300,00 300,00 299,01 99,67 0,00 0,99 0,00 0,99

SPŠ SMÍCHOVSKÁ, PRESLOVA0041867 Rek.havar.stavu datové sítě 2 375,60 0,00 0,00 2 375,60 2 375,60 2 375,59 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P10010042 EU-zateplení objektu SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY15 757,00 14 934,57 0,00 822,20 822,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23

SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P10041284 Projekt OP-ŽP+jejich administrace 838,40 796,40 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 42,00 0,00 42,00

SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P10041973 Rekonstrukce elektrických rozvodů 2 300,00 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P10041974 Rekonstrukce kanalizace 2 300,00 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  P90010019 NF-Perspektis 21 34 694,48 30 837,96 0,00 1 465,20 1 465,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 391,32

SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  P90041638 Rek.laboratoře měření 2 032,70 985,53 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 1 047,17 1 047,17 0,00 0,00

SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  P90041768 Úpr.venkov.sport.hřiště-atlet.část 200,37 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 100,00 50,37 50,37 0,00 0,00

SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  P90041808 Výměna otvorových výplní 1 687,20 0,00 0,00 1 597,00 1 597,00 1 597,00 100,00 90,20 90,20 0,00 0,00

SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  P90041821 Rekonstrukce sociálního zařízení 1 979,50 0,00 0,00 1 952,00 1 952,00 1 952,00 100,00 27,50 27,38 0,00 0,00

SŠ DOSTIH. A JEZDECTVÍ P50032668 OPPA- Inovace vzdělávacího programu Jezdec a ošetř3 336,50 1 172,85 0,00 0,00 0,00 42,32 *** 0,00 0,00 0,00 2 163,65

SŠ TECH. ZELENÝ PRUH  P40041771 Technologie vedoucí ke zkalit.vody a k její úspoře940,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00 490,00

SŠ TECH. ZELENÝ PRUH  P40041977 Rekonstrukce sociálních zařízení 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SŠ ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ P100041594 Rek.suterénu-havarijní stav 1 600,00 1 549,77 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 50,23 0,00 50,23

VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P10041794 Výměna transformátoru 402,00 0,00 0,00 402,00 402,00 402,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.P30041859 Rek.střechy přístavku v havar.stavu 103,00 0,00 0,00 103,00 103,00 103,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VOŠPg a SOŠPg a GYM.  P6 0041866 Proj.,inženýr.a příprav.činn.-Rek.pobytové terasy251,00 0,00 0,00 251,00 251,00 250,92 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00

ZUŠ BISKUPSKÁ  P1 0041632 Rek.oken objektu Na Poříčí 1 766,80 0,00 0,00 766,80 766,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

ZUŠ KŘTINSKÁ  P4 0041803 Rek.havárie kanalizace 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZŠ PRAKT. POD RADNICÍ  P50041760 Vybudování plynové kotelny 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZŠ PRAKTICKÁ VOKOVICKÁ P60041635 Zhotovení dveří v objektu 336,58 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 183,00 186,58 0,00 3,58

ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ0010044 EU-zateplení objektu ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ7 815,30 6 051,60 0,00 3 470,40 3 470,42 0,00 0,00 979,80 0,00 0,00 -2 686,50 *

Správce: 0005 - JUDr. Helena Chudomelová celkem 1 507 894,09 548 501,36 0,00 452 852,40 113 970,37 411 142,52 90,79 7 348,14 13 243,09 0,00 499 192,20



Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU Investiční Skutečné % plnění Rozpočet Čerpání Účetní Zbývá

akce akce k 31.12.2011 transfery čerpání Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2012 rok 2012 1.1.-31.12.2012 DEL celkem

Celkové zdroje

rok 2012

Celkové zdroje Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP) Zdroje organizace/MČ

Správce: 0008 - Ing. Eva Vorlíčková

MHMP - FON 0022197 OPPK-Vybud. centr. OZBPOŽP 69 941,60 68 596,41 0,00 1 295,30 1 295,37 100,01 0,00 49,89

MHMP - FON 0032766 OPPA-Prioritní osa 1 - 2. výzva 1 935,70 1 625,22 0,00 80,00 80,00 100,00 0,00 230,48

MHMP - FON 0033377 OPPA-Prioritní osa 1 - 3. výzva 1 916,29 950,90 0,00 297,30 297,31 100,00 0,00 668,09

MHMP - FON 0034456 OPPA-Prioritní osa 1 - 4. výzva 4 680,00 0,00 0,00 584,00 584,00 100,00 0,00 4 096,00

MHMP - FON 0034458 OPPA-Prioritní osa 3 - 4. výzva 4 050,00 0,00 0,00 2 046,70 2 046,70 100,00 0,00 2 003,30

Správce: 0008 - Ing. Eva Vorlíčková celkem 82 523,59 71 172,53 0,00 4 303,30 0,00 4 303,38 100,00 0,00 0,00 0,00 7 047,76

Celkem odbory MHMP 1 242 972,65 424 868,45 0,00 342 529,60 341 803,74 99,79 0,00 0,00 0,00 475 574,61

Celkem PO 347 445,02 194 805,43 0,00 114 626,10 113 970,37 73 642,16 64,25 7 348,14 13 243,09 0,00 30 665,35

Celkem 1 590 417,68 619 673,88 0,00 457 155,70 113 970,37 415 445,90 90,88 7 348,14 13 243,09 0,00 506 239,96

Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání) 455 774,11 99,70

*) akce je v režimu retrofinancování - poskytnutý transfer ze stát. rozpočtu uvolní zdroje na splátku půjčky HMP



 

 

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport 
 
MHMP – FON 
 
0022130 – OPPK - Vybud. NOVÉ ENERGIE 
Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je České vysoké učení technické v Praze. 
Cílem projektu je vytvořit inovační centrum, které bude zaměřeno na výzkum dějů probíhajících 
při proudění vícefázového kontinua. Důraz bude kladen na výzkum procesů při pochodech 
typických při oddělování pevných příměsí z plynného, nebo kapalného nosného média, nebo 
kapalných příměsí z média plynného. 
 
0022155 – OPPK – Modern. centra experiment. biologie rostlin 
Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Univerzita Karlova v Praze. 
Záměrem projektu je zvýšit konkurenceschopnost výzkumného Centra experimentální biologie 
rostlin UK, zabezpečit jeho další efektivní rozvoj po stránce kapacit, směrování výzkumu, 
personálního zabezpečení a podpořit spolupráci Centra s partnerskými organizacemi. Toho chce 
žadatel dosáhnout realizací dílčích cílů definovaných analýzou potřeb, které představují zvýšení 
efektivity využití prostor prostřednictvím vnitřní rekonstrukce laboratoří a vestavbou galerií, 
modernizací přístrojového vybavení a rozšířením kapacity a kvality kultivačního zázemí. 
Realizace projektu výrazně zvýší kapacitu i kvalitu základního výzkumu realizovaného 
jednotlivými pracovními týmy Centra a prohloubí vztahy s výzkumnými partnerskými 
organizacemi. Pokud by nebyl projekt realizován, došlo by ke zpomalení vývoje tohoto 
progresivního pracoviště, postupné stagnaci, ztrátě mezinárodního renomé a výraznému poklesu 
konkurenceschopnosti v prostředí dynamicky se rozvíjejících regionálních pracovišť. 
 
0022169 – OPPK – Modern. laboratoře biologie a metabolomiky 
Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je České vysoké učení technické v Praze. 
Ústav dědičných metabolických poruch má řadu vysoce erudovaných pracovníků i vynikajících 
výzkumných výsledků (včetně např. ocenění Česká hlava), ale nemá dostatečně kvalitní 
laboratorní zázemí. Proto si projekt klade za cíl rozšířit a modernizovat prostorové i přístrojové 
vybavení tak, aby mohly vzniknout výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky. Ty 
budou studovat  buněčné procesy u dědičných metabolických poruch na morfologické úrovni i 
pomocí velmi citlivé LC-MS/MS technologie. Výsledky výzkumů by pak mohly vést k novým 
diagnostickým postupům či léčbě pro tato dosud obtížně léčitelná a často smrtelná onemocnění. 
 
0022171 – OPPK – Poříz. přístrojů a vybavení 
Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je České vysoké učení technické v Praze. 
Cílem projektu je vybavení špičkového pracoviště na ČVUT FEL (Centra návrhu, výroby a 
diagnostiky funkčních vzorků - CEDR) tak, aby bylo schopno vyrobit specifické přípravky a 
funkční vzorky, které vědečtí pracovníci potřebují ke své výzkumné činnosti a tvůrčí práci.  
Centrum tak bude poskytovat široké spektrum vstupů pro výzkum, které nemůže být současnými 
pracovišti zajištěno. Cílovou skupinou jsou vědečtí a vývojoví pracovníci, ať již z veřejného či 
soukromého sektoru.   
 
0024010 – OPPK - Vyb. centra lék. nanotech. 
Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Univerzita Karlova v Praze. 
Hlavním cílem jsou stavební úpravy a následná ekonomicky výhodná modernizace stávajících 
přístrojů s nezbytným pořízením moderních přístrojů a jejich funkční seskupení do jednoho 
centra.Za velmi hospodárných podmínek tak vznikne unikátní pracoviště, které z hlediska 
vybavenosti bude patřit na vysoce nadprůměrné místo v ČR i v EU. Výsledky výzkumu 



 

 

umožněného projektem budou dány jako základ pro aplikaci do klinické medicíny a mohou mít 
jasný praktický vliv na zlepšení zdravotní péče. 
 
0024024 – OPPK - Modern. lab. pro tráv. ústr. 
Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Univerzita Karlova v Praze. 
Projekt Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí (LVNTÚ) na Ústavu patologie 3. LF 
UK je nutné zrealizovat, aby byl umožněn hlubší a rozsáhlejší výzkum specializovaný na 
nádory trávicího ústrojí. Projekt je určen nemocným s nádorovými onemocněními, kdy 
výstupy projektu mohou přinést nové diagnostické a léčebné metody, ale také zaměstnancům 
žadatele, partnera a pedagogům i studentům. 
 
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, 
Hellichova 22 
0034166 OPPA-Projektové vyučování 
Na tuto akci bylo v roce 2012 čerpáno 360 tis. Kč, a sice na pořízení tiskařského stroje. 
 
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 
0034299 - OPPA - Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů na 
Gymnáziu Na Zatlance 
Na tuto akci bylo v roce 2012 čerpáno 300 tis. Kč, a sice na pořízení učebních pomůcek 
(spektrometr, interaktivní tabule s příslušenstvím) a nutné stavební úpravy v rámci realizace 
projektu č. CZ.2.17/3.1.00/34299.  
 
Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294 
0034384 - OPPA - Vyšší technická gramotnost oboru MIEZ 
Na tuto akci byly v roce 2012 čerpány výdaje v celkové výši 1 060,27 Kč jsou určeny na 
pořízení technického vybavení (vytápění, tepelné čerpadlo, solární ohřev, řídící jednotka, 
velín) v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/3.1.00/34384.  
 
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 
0034425 - OPPA -  PORTA SCIENTIARUM NATURALIUM 
Na tuto akci bylo v roce 2012 čerpáno 135,65 tis. Kč, a sice na pořízení interaktivní tabule 
v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/3.1.00/34425.  
 
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 
0034428 - OPPA - Praktické a moderní metody ve výchovně vzdělávacím procesu 
Na tuto akci bylo v roce 2012 čerpáno 260 tis. Kč, a sice na pořízení interaktivní tabule a 
nutné stavební úpravy v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/3.1.00/34428.  
 
 
 
MHMP - OMI 
 
0040548 – SOŠ Stav. a Zahrad. P9 
V roce 2012 byla dokončena etapa 002 – Výstavba skleníku a etapa 003 – Technická 
infrastruktura. Dofinancováno bude v roce 2013 spolu s dokončením projektové přípravy a 
výběru dodavatele na etapu 004 – Zateplení budovy Jarov, která by měla být zahájena. 
 



 

 

0041171 - MŠ Slivenec – výstavba 
Stavba obsahuje dvoupodlažní budovu mateřské školy se čtyřmi odděleními pro cca 100 dětí, 
situovanou severně od ulice Ke Smíchovu u stávajícího objektu ZŠ a foyer, který spojuje 
novou MŠ se stávající budovou ZŠ. 
V I. pololetí 2012 byly provedeny přípojky kanalizace, vody, elektro a topení k objektu SO 01 
- mateřská škola, dále bylo provedeno souvrství spodní stavby včetně ležaté kanalizace a 
drenáž pro odvod vody od spodní stavby. Proběhly práce na železobetonových konstrukcích 
1.NP včetně zdění nosného zdiva. Byla dokončena II. fáze záchranného archeologického 
výzkumu, zajišťovaného Archeologickým ústavem AV ČR a byla zpracována dokumentace 
pro provedení stavby. V II. pololetí 2012 byla dokončena monolitická část budovy a 
konstrukce dřevostavby včetně zastřešení a osazení oken. V srpnu byla zahájena jednání k 
vyhledání úspor na této stavbě. Návrh úspor byl odsouhlasen v září 2012, proběhlo jednací 
řízení bez uveřejnění k zadání veřejné zakázky na zhotovení díla. V souladu s rozhodnutím 
MHMP OMI o výběru nejvhodnější nabídky čj. OMI/5620/03/2012 z listopadu 2012 byl 
zpracován návrh dodatku č. 6 k SOD, který řeší i přerušení stavby z důvodu změny 
technického řešení. Realizační PD bude přepracována, aby odpovídala schváleným úsporám.  
 
0041555 – Výstavba areálu MŠ P22 – Uhříněves 
Stavba obsahuje dvoupodlažní budovu mateřské školy se dvěma odděleními pro cca 60 dětí a 
s bytem pro správce, situovanou na pozemku č. parc. 1814/7 k.ú. Uhříněves, v ulici Sluneční. 
Stavba byla zahájena 5. 4. 2012. Byly provedeny zemní práce, základová deska včetně ležaté 
kanalizace pro objekt SO 01 (mateřská škola) a SO 02 (zahradní domek). K objektu SO 01 
byly provedeny přípojky vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektřiny. Proběhlo zdění 
obvodových a vnitřních stěn objektu v 1.NP. Byla zpracována dokumentace pro provedení 
stavby. V II. pololetí roku 2012 byla na objektu SO 01 (mateřská škola) dokončena hrubá 
stavba včetně zastřešení, zateplení fasády a vnější omítky. Vnitřní instalace vody, kanalizace, 
plynu, elektro, slaboproudu, ÚT, VZT jsou před dokončením. Provádí se vnitřní omítky. 
Probíhají práce na venkovních terénních úpravách, areálové komunikaci a přístřešku pro 
popelnice. Bylo provedeno oplocení areálu.  
 
 
 
MHMP – SMS 
 

0040472 - Projektová dokum. a inženýrská činnost 
Investiční prostředky byly použity k vyhotovení projektových dokumentací pro nové 
investiční akce, jejichž realizace byla navrhována pro rok 2013. 
 
0041026 - DDM ULITA P3-zázemí sportovišť Na Balkáně 
Akce dokončena a předána v roce 2012. 
 
0041318 - SPŠ stav. J. Gočára P4-energet.služby se zaruč. výsledkem 
V roce 2010 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově 
školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o. 
Investice je splácena z uspořených nákladů školy na energii a splátky jsou rozloženy na 8 let. 
Investice splácena od roku 2011 a bude splácena i v roce 2013.  
 
0041319 - SŠ, ZŠ a MŠ Chotouňská,P10-rek. obvod. pláště budovy 
Akce dokončena a předána. 



 

 

 
0041352 - GYM. PERNEROVA  P8 - rek. elektro 
Akce dokončena a předána. 
 
0041353  -  SOŠ A SOU WEILOVA  P10 - rek.budovy Dobronická 
Akce dokončena a předána. 
 
0041364 - VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6 - rek.dv.trak., těl., hřiště 
Akce dokončena a předána. Vyšší skutečné čerpání o 110 Kč způsobeno zaokrouhlením 
částky na celé tis. Kč při úpravě rozpočtu.  
 
0041365 - OU VYŠEHRAD  P2 - rek. okenních výplní 
Akce dokončena a předána. 
 
0041370 - SOU SLUŽ. NOVOVYSOČANSKÁ - rek. ZTI,ÚT a elektro 
Akce dokončena a předána. 
 
0041385 - OU Vyšehrad P2-sanace stěn 
Akce ukončena a předána v roce 2012. 
 
0041387 – ZŠ pro žáky s por. uč. P6-rek. elektrorozvodů 
Akce ukončena a předána v roce 2012. 
 
0041388 - OA čsl. Dr.E.Beneše-rekonstrukce střechy 
Akce ukončena a předána v roce 2012. 
 
0041389 - MŠ SPEC.ŠTÍBROVA-rek.oken,vnitř.úpr.,příst. 
Akce dokončena a předána. 
 
0041626 - TANEČNÍ KONZERVATOŘ-rek.čelní fasády 
Akce ukončena a předána v roce 2012. 
 
0041679 - DD NÁRODNÍCH HRDINÚ, P9 – rek. oken 
Akce dokončena a předána. 
 
0041680 - DD KLÁNOVICE, P9-rek.budovy č. 4 
Akce byla zahájena a probíhá.  
 
0041681 - GYM. BOTIČSKÁ P2-rek.střechy 
Akce dokončena a předána. 
 
0041682 - GYM. PŘÍPOTOČNÍ P-rek. fasády 
Realizace akce byla přesunuta na rok 2014.   
 
0041683 - OA KUBELÍKOVA P3-rek.oken, zatepl. střechy 
Akce dokončena a předána. 
 
0041684 - OA Vinohradská P2-rek. kotelny a soc. zařízení 
Akce dokončena a předána. 
 



 

 

0041685 - OU Vyšehrad P2-rek. pavilonu 
Akce byla odložena na rok 2014. Vyšší skutečné čerpání rozpočtu o 25 880 Kč způsobeno 
zaúčtováním faktury po úpravě rozpočtu.  
 
0041686 - SOU g. a pod. - modern. nák. výtahu, rek. roz. UT a TUV 
Akce dokončena a předána. 
 
0041687 - ZŠ PRAKT. VINOHRADSKÁ P2-rek. střechy 
Akce dokončena a předána. 
 
0041689 - SŠ-COPTH PODĚBRADSKÁ P9-rek.rozvoden VN NN 
Akce dokončena a předána. 
 
0041690 - VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL. P2 – rek. hydroizo. suterénu 
Akce probíhá. 
 
0041691 - Dofin. nezpůsob. výdajů zateplení OPŽP 
Zateplení všech akcí OPŽP bylo realizováno a dokončeno. SFŽP vyhodnocuje dotace. Vyšší 
skutečné čerpání rozpočtu o 48 000 Kč způsobeno zaúčtováním faktury po úpravě rozpočtu.  
 
0041692 - VOŠ A  SŠ V. HOLLARA P3-rek. oken 
Realizace akce byla přesunuta na rok 2014.  
 
0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce PO 
Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny 
vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně schvalované prioritní požadavky na investiční 
akce.  
  
0041695 - GYM. PROF. J. PATOČKY P1-rek. střechy 
Akce dokončena a předána. 
 
0041696 - GYM. Ch. Dopplera P5-rek. rozvodů ÚT vč. těles 
Akce dokončena a předána. 
 
0041697 - OA HOVORČOVICKÁ P8-rek.výdejny jídel 
Akce probíhá. 
 
0041795 - SOU OHRADNÍ, P4-rek.ZTI 
Akce dokončena a předána. 
 
0041796 - SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ, P10-rek. elektro 
Akce odložena na 2. pololetí roku 2013. 
 
0041797 - OA HOVORČOVICKÁ, P3-rek.ZTI 
Akce probíhá. 
 
0041971 - VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6-rek. pobytové terasy 
Akce bude zahájena v 1. pololetí roku 2013. 
 
 



 

 

DDM HMP KARLÍN P8 
0041810 - Zatepl. hor. podl. soub. budov v ubyt. zař. Stř. Hoš. u St 
Akce probíhá. 
0041811 - Snížení energ.nár.obj. ubyt. zař. Podhradí u L.n.S. 
Akce probíhá.  
0041812 - Rek.a zatepl.fasády bud. Jezd. stř. Zmrzlík 
Akce probíhá.  
0041864 - Pořízení mobilní chladící věže 
Akce realizována v roce 2012. 
 
DDM MĚŠICKÁ P9 
0041852 - Rek. havarijního stavu střechy 
Akce dokončena v roce 2012. 
 
DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8 
0041798 - Rek. rozvodů topení 
Akce dokončena a předána.  
0041861 - Rekonstrukce střešní krytiny 
Akce dokončena v roce 2012. 
 
DDM SLEZSKÁ P2 
0041693 - Rek. elektro Vratislavova 
Akce dokončena a předána. 
 
DDM U BOROVIČEK P6 
0041806 - Rek. povrchu univerzálního hřiště 
Akce dokončena a předána v roce 2012. 
 
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1 
0041735 - Rekonstrukce kotelny 
Akce ukončena v roce 2012. 
0041844 - Rekonstrukce kotle 
Akce ukončena v roce 2012. 
 
GYM. ARABSKÁ P6 
0041630 - Rek. vedlejších prostor ve šk. kuchyni 
Akce ukončena v roce 2012. 
0041765 - Rek. víceúčelového hřiště 
Akce dokončena a předána. 
 
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4 
0041763 - Rek. venkovní běžecké dráhy 
Akce dokončena a předána. 
0041764 - Rek. venkovního basketbal. hřiště 
Akce dokončena a předána. 
 
GYM. J.KEPLERA P6 
0010046 - EU-zateplení objektu GYM. J.KEPLERA P6 



 

 

Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla 
dokončena. 
 
GYM. J.NERUDY HELLICHOVA 
0010043 - EU-zateplení objektu GYM. J.NERUDY HELLICHOVA 
Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla 
dokončena. V roce 2013 bude realizováno dofinancování výdajů na zateplení. 
Na akci byly ve skutečném čerpání označeny navíc finanční prostředky, které budou 
poskytnuty organizaci z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2013. 
 
GYM. J.NERUDY HELLICHOVA 
0041285 - Projekt OP-ŽP+jejich administrace 
Akce dokončena v roce 2012. 
 
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9 
0041766 - Rek. a modern. venkovního sportoviště 
Akce dokončena a předána. 
   
GYM. NA PRAŽAČCE P3 
0041972 - Rekonstrukce rozvodů vody 
Akce bude zahájena v 1. pololetí roku 2013. 
 
GYM. NA ZATLANCE P5 
0041562 - Zateplení 4. p. školy-PD 
Dokončeno v roce 2012. 
0041654 - Interaktivní tabule, kopírovací stroj 
Realizováno v roce 2012. 
0041770 - Rek. soc. zař. a šatny gymn. tělocvičny 
Realizováno v roce 2012. 
 
GYM. NAD KAVALÍRKOU P5 
0041762 - Dokonč. rek. šk. sportoviště-atlet. část 
Akce dokončena a předána.  
 
GYM. OHRADNÍ  P4 
0010045 - EU-zateplení objektu GYM. OHRADNÍ P4 
Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla 
dokončena. 
 
GYM.PERNEROVA P8 
0041860 - Nákup a instalace serveru 
Akce realizována v roce 2012. 
 
GYM. POSTUPICKÁ P4 
0041800 - Rek. WC hlavní budovy gymnázia 
Akce dokončena a předána. 
 
0041865 - Rek. havar. stavu hygienického zař. 
Akce probíhá.  



 

 

 
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3 
0041822 - Příspěvek na rek. služeb. bytu školníka 
Akce dokončena a předána v roce 2012. 
 
GYM. VODĚRADSKÁ  P10 
0010048 - EU-zateplení objektu GYM. VODĚRADSKÁ P10 
Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla 
dokončena. V roce 2013 bude realizováno dofinancování výdajů na zateplení. 
 
GYM.MALOSTRANSKÉ, JOSEFSKÁ 
0041857 - Nákup velkokapacit. kopírovacího zař. 
Akce realizována v roce 2012. 
 
ISŠ NÁHORNÍ P8 
0041634 - Rek. oplocení a kanalizace 
Akce ukončena v roce 2012. 
 
JEDLIČKŮV ÚSTAV ZŠ, SŠ P2 
0041767 - Úprava povrchu dětského hřiště  
Akce dokončena a předána.  
0041809 - Ohřev TUV v obj.DM Na Topolce 1, P4 
Akce ukončena v roce 2012. 
 
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4 
0010005 - NF-Podmínky pro rozvoj talentů-rozšíření výuk. prost. 
Akce byla dokončena, půjčka splacena. 
0041975 - Rekonstrukce kanalizace 
Akce probíhá.  
 
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8 
0041834 - Dodání a montáž venkovních žaluzií 
Akce probíhá. 
 
OA DUŠNÍ P1 
0041384 - Rekonstrukce výtahu 
Akce byla dokončena v roce 2011. 
 
OA KRUPKOVO NÁM. P6 
0041548 - EPC-otopný systém OA Krupkovo nám., P6 
V roce 2009 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově 
školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o. 
Investice je splácena od roku 2009 a splátky jsou rozloženy na 8 let. 
 
OA ČSL. RESSLOVA 5, P2 
0041769 - Výměna podlahy tělocvičny 
Akce dokončena a předána.  
 
 



 

 

SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ 
0010049 - EU-zateplení objektu SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ 
Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla 
dokončena. 
 
SOU OBCHODNÍ BELGICKÁ P2 
0041027 - 2.etapa rekonstrukce výtahu 
Akce dokončena v roce 2012. 
 
SOU OHRADNÍ P4 
0010050 - EU-zateplení objektu SOU OHRADNÍ P4 
Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla 
dokončena. 
0041858 - Nákup a instal. Wi-Fi připoj.na internet 
Akce realizována v roce 2012. 
0041976 - Nákup 2 referentských vozidel 
Akce realizována v roce 2012. 
 
SOU POTRAVINÁŘSKÉ P4 
0041804 - Rek. rozvodů vody a kanalizace obj.DM 
Akce dokončena v roce 2012. 
 
SOU PRAHA-RADOTÍN 
0041805 - Rekonstrukce rozvaděče NN 
Akce dokončena v roce 2012. 
 
SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANSKÁ 
0041547 - EPC-otopný systém SOU služ. Novovysočanská, P9 
V roce 2008 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově 
školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o..  
Investice je splácena od roku 2009 a splátky jsou rozloženy na 8 let. 
 
SOŠ A SOU WEILOVA P10 
0041807 - Dovybavení a zprovoznění DM 
Akce ukončena v roce 2012. 
 
SOŠ a SOU ČAKOVICE P9 
0041813 - Instalace solár. kolektorů na ohřev TUV 
Akce ukončena v roce 2012. 
 
SPŠ NA PROSEKU P9 
0041801 - Rek. střechy nad dílnami 
Akce dokončena a předána.  
 
 
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10 
0010047 - EU-zateplení objektu SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10 
Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla 
dokončena. V roce 2013 bude realizováno dofinancování výdajů na zateplení. 



 

 

0041823 - Zateplení fasády dílen 
Akce dokončena v roce 2012. 
 
SPŠ SMÍCHOVSKÁ, PRESLOVA 
0041549 - EPC-otopný systém SSPŠ Preslova,P5 
V roce 2010 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově 
školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o.. 
Investice je splácena od roku 2011 a splátky jsou rozloženy na 8 let. 
 0041867 - Rek. havar. stavu datové sítě 
Akce realizována v roce 2012. 
 
SPŠ STROJ. Š HL. M. PRAHY 
0010042 - EU-zateplení objektu SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10 
Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla 
dokončena. 
0041284 - Projekt OP-ŽP+jejich administrace 
Akce ukončena s dotací OPŽP EU. 
0041973 - Rekonstrukce elektrických rozvodů 
Akce bude realizována v roce 2013. 
 
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁB. P1 
0041974 - Rekonstrukce kanalizace 
Akce bude realizována v roce 2013. 
 
SŠ COPTH PODĚBRADSKÁ P9 
0010019 - NF-Perspektis 21 
Akce byla dokončena, půjčka splacena. 
0041638 - Rek. laboratoře měření 
Akce dokončena. 
0041768 - Úpr. venkov. sport. hřiště-atlet. část 
Akce dokončena a předána. 
0041808 - Výměna otvorových výplní 
Akce dokončena.  
0041821 - Rekonstrukce sociálního zařízení 
Akce dokončena.  
 
SŠ TECH. ZELENÝ PRUH P4 
0041771 - Technologie vedoucí ke zkvalit. vody a její úspoře 
Akce dokončena a předána.  
0041977 - Rekonstrukce sociálních zařízení 
Akce dokončena.  
 
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ 
0041594 - Rek.suterénu-havarijní stav 
Akce dokončena. 
  
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P1 
0041794 - Výměna transformátoru 
Akce dokončena a předána.  



 

 

 
VOŠ a SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM. P3 
0041859 - Rek. střechy přístavku v havar. stavu 
Akce dokončena v roce 2012. 
 
VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6 
0041866 - Proj., inženýr. a příprav. činn.-Rek. pobytové terasy 
Akce dokončena 2012. 
 
ZUŠ BISKUPSKÁ P1 
0041632 - Rek. oken objektu Na Poříčí 
Akce dokončena 2012. 
 
ZUŠ KŘTINSKÁ P4 
0041803 - Rek. havárie kanalizace 
Akce dokončena a předána.  
 
ZŠ PRAKT. POD RADNICÍ P5 
0041760 - Vybudování plynové kotelny 
Akce dokončena a předána.  
 
ZŠ PRAKTICKÁ VOKOVICKÁ P6 
0041635 - Zhotovení dveří v objektu 
Akce dokončena.  
 
ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ 
0010044 - EU-zateplení objektu ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ 
Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla 
dokončena. V roce 2013 bude realizováno dofinancování výdajů na zateplení. 
 
 
MHMP - FON 

 
0022197 – OPPK - Vybud. centr. OZBPOŽP 
Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze. 
Hlavní ideou předkládaného projektu je vytvoření jedinečného, integrovaného pracoviště, 
zabývajícího se základním výzkumem v oblasti analytické chemie, medicíny, výživy a ochrany 
životního prostředí, jehož hlavní tezí bude zvýšení kvality nemateriální stránky života obyvatel 
Prahy, ČR, EU. Podstatou projektu je vytvořit centrum zahrnující v sobě nejmodernější 
analytické přístroje, erudované odborníky z oblasti analytické, medicinální, environmentální a 
potravinářské chemie na platformě špičkového univerzitního pracoviště, které je tradičním 
zdrojem inspirace, informací a ukazatelem vývoje v oblasti základního výzkumu pro navazující 
aplikační obory a komerční sféru. 
 
 
 
 
 



 

 

0032766 – OPPA - Prioritní osa 1 - 2. výzva 
Souhrnná akce zahrnující projekty bez přímé vazby na rozpočet HMP. V rámci této akce byly 
čerpány investiční výdaje v souladu s pravidly operačního programu a schválenými rozpočty 
příslušných projektů (CZ.2.17/1.1.00/32244) v aktuálním znění.  
 
0033377 - OPPA-Prioritní osa 1 - 3. výzva 
Souhrnná akce zahrnující projekty bez přímé vazby na rozpočet HMP. V rámci této akce byly 
čerpány investiční výdaje v souladu s pravidly operačního programu a schválenými rozpočty 
příslušných projektů (CZ.2.17/1.1.00/33008) v aktuálním znění.  
 
0034456 - OPPA-Prioritní osa 1 - 4. výzva 
Souhrnná akce zahrnující projekty bez přímé vazby na rozpočet HMP. V rámci této akce byly 
čerpány investiční výdaje v souladu s pravidly operačního programu a schválenými rozpočty 
příslušných projektů (CZ.2.17/1.1.00/34062, 34070, 34290) v aktuálním znění.  
 
0034458 – OPPA - Prioritní osa 3 - 4. výzva 
Souhrnná akce zahrnující projekty bez přímé vazby na rozpočet HMP. V rámci této akce byly 
čerpány investiční výdaje v souladu s pravidly operačního programu a schválenými rozpočty 
příslušných projektů (CZ.2.17/3.1.00/34060, 34130, 34148, 34220, 34244, 34285) 
v aktuálním znění.  
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