

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2004


KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA


                                         (v tis. Kč)
kapitola 02 celkem
běžné výdaje
kapitálové výdaje
3 241 817,7
1 481 139,0
1 760 678,7
z toho převody z roku 2003:


891 461,0
131 375,0
760 086,0


Běžné výdaje

	Běžné výdaje kapitoly 02 - městská infrastruktura pokrývají neinvestiční příspěvek pro práci IMIP ,běžné výdaje potřebné pro činnost odboru informatiky.

Rozpočet odboru infrastruktury v rámci energetiky zajišťuje dotace palivové konverze, náklady na příspěvky na pořízení energetických auditů na budovách v majetku hl.m.Prahy a náklady na dokončení územní energetické koncepce. V oblasti odpadového hospodářství zejména na sběr, svoz, využívání a zneškodňování komunálních odpadů včetně nebezpečných odpadů, prevenci vzniku odpadů, monitoringu nakládání s odpady  a ekologická výchova a osvěta. 

Pro činnost odboru městské zeleně prostředky pokrývají běžné náklady péči o plochy zeleně I.kategorie, správu a údržbu lesů hl.m. Prahy, ochranu přírody a krajiny, údržbu ploch v přírodních parcích a chráněných územích hl.m.Prahy včetně správy objektů v majetku odboru, doplnění drobného mobiliáře, informační systémy, ekologická výchova a osvěta a granty pro oblast životního prostředí.

Pro činnost odboru životního prostředí se jedná zajišťování výkonu státní správy, zajištění ochrany ovzduší, nakládání s odpady, činnosti k ochraně přírody a krajiny.  

V rámci běžných výdajů kapitoly 02 jsou i finanční prostředky pro OSM MHMP na odstraňování černých skládek a na péči o vzhled obce - údržba pozemků města, které nejsou svěřeny dalším subjektům .  

Další položkou jsou provozní dotace Pražské botanické zahradě a ZOO Praha.



Kapitálové výdaje


Botanická zahrada

0000 - Areál „Západ“
Realizace stavby Areál „Západ“ zajistí dopravní obslužnost hospodářského provozu a veřejnosti a zpřístupnění vybudovaných staveb. Akce zahrnuje projektovou přípravu  doprovodných zařízení a staveb pěstebního zázemí pro celou botanickou zahradu, zejména pěstebního skleníku bez přístupnosti veřejnosti, dále vybudování pařenišť, výsevních ploch, výsevních skleníků a zahradnického zázemí pro pěstování rostlin, garážování zahradnické techniky. Nedílnou součástí stavby je zajištění návštěvnického servisu v západní vstupní části areálu PBZ minimálně na úrovni evropských botanických zahrad (občerstvení se vstupním objektem). Neposledním úkolem je architektonické začlenění areálu „Západ“ do okolní zástavby městské části Troja i krajiny. Stavba zahrnuje i výstavbu vnitroareálových  komunikací, restaurace se vstupním objektem, vybudování přístupové lávky a realizaci  venkovních zahradních úprav v západní části zahrady.

6936 - Expozice
Akce zahrnuje terénní úpravy, prvky drobné architektury, budování nových výstavních expozic a parkové úpravy. V souladu se schváleným generelem PBZ budou investiční prostředky určeny zejména na zpřístupnění expozice vinice, provizorní úpravy expozic v okolí tropického skleníku a přípravu  kaktusového skleníku.

6937 – Infrastruktura
Akce zahrnuje budování inženýrských sítí (závlahový systém, kanalizace, elektropřípojky, plynovod, telefonní přípojky atd.). Součástí investiční akce je rovněž budování cestní sítě v jádrovém území botanické zahrady a budování závlahového systému.

6938 - Návštěvnická vybavenost
Akce zahrnuje vybavení zahrady nezbytným vybavením k zajištění základního návštěvnického komfortu. Jedná se zejména o prvky venkovního osvětlení, parkový mobiliář, dětské herní prvky, informační systém pro návštěvníky, budování drobné zahradní architektury v podobě altánů, pergol, lávek a můstků pro pěší návštěvníky. 

6942 - SZNR
Investiční akce zajišťuje plánovitou obnovu a doplnění strojového parku PBZ. V roce 2004 je plánován nákup užitkového terénního automobilu, dodávkového automobilu s klimatizovaným nákladním prostorem pro přepravu rostlin, výpočetní technika, laboratorní technika atd.



MČ Březiněves 
0000 - Obnova veřejné zeleně
Obnova veřejné zeleně v obci . Jedná se o  park a hřiště.

MČ Ďáblice 
0000 - Odkanalizování jižní části obce
Záměr MČ provést odkanalizování jižní části obce a napojení nastávající kanalizaci, vzhledem k připravované výstavbě rodinných a bytových domů v této lokalitě.

MČ Dolní Měcholupy 
0000 - TV Dolní Měcholupy
Pokračující výstavba kanalizace v městské části Praha Dolní Měcholupy umožní v roce 2004 pokračování výstavby TV v ulicích Nad Vokolky, Na Slavíkově, Parkové,U Výstavby a Čs. tankistů. V těchto ulicích byla již provedena kabelizace telefonní sítě a je připravena kabelizace NN sítě včetně přestavby trafostanice. Po provedení kabelizace budou v této lokalitě dokončeny definitivní povrchy komunikací.
		
3169 - Odkanalizování Dolních Měcholup
Jedná se o pokračování akce odkanalizování části Dolních Měcholup. Akce obsahuje splaškovou a dešťovou kanalizaci včetně výstavby DUN. Výstavba kanalizace bude pokračovat v ulicích Nad Vokolky, Na Slavíkově a U Výstavby s napojením na Dolnoměcholupskou ulici, čímž bude co se týče výstavby kanalizace definitivně dokončena západní část Dolních Měcholup.

MČ Dolní Počernice 
6692- Rekonstrukce zámeckého parku v Dol.Počernicích
Zámecký park je již delší dobu v souladu s konzultacemi s příslušnými odbory MHMP systematicky rekonstruován. Park je jednou z mála parkových ploch 2.kategorie malých MČ a je hojně využíván k rekreaci obyvatel velké části východního sektoru města. Zámecký park v sousedství Velkého počernického rybníka a v návaznosti na svatební a výstavní síň, na kterou by se měl stávající objekt (bývalá oranžérie) při vstupu do parku rekonstruovat, tvoří atraktivní a esteticky působící ucelený komplex. Park slouží k oddechu, poučení, kulturnímu vyžití a klidu nejen občanům naší městské části, ale i ostatním občanům Prahy a cizím návštěvníkům. Zámecký park v MČ Praha - Dolní Počernice je součástí přírodní památky Počernický rybník. 

mČ dubeČ
0000 - Plynofikace pro DPS a bytové domy
Jedná se o plynofikaci areálu bývalého statku, pro DPS a bytové domy.

MČ Kolovraty 
0000 - Obnovení původní zeleně a výsadba nové
Dle schváleného územního plánu jsou plochy zeleně jednou z největších ploch v obci. Tuto zeleň je třeba dosazovat a udržovat.Značná část zeleně, vzrostlých stromů je ve špatném stavu, je třeba provést ošetření a výsadba novou zeleň. Dále v nových lokalitách, je třeba vytvořit pěkné prostředí a dosadit veřejnou zeleň.

MČ Královice 
0000 - Stavební úpravy a odbahnění rybníka
Z důvodu loňských povodní nechala MČ vypracovat posudek na stav rybníka v ul. V Mydlinkách (dříve požární nádrž, která byla vybudovaná v roce 1960 - 61). Podle posudku je rybník v současné době ve špatném stavebně technickém stavu a je cca z 50% zanesen usazenými sedimenty. K tomuto stavu také výrazně přispěly loňské povodně. V betonovém bezpečnostním přelivu jsou zvětšující se praskliny, boční opevnění skluzu je podemleté, popraskané a v něm rostoucí náletové dřeviny jej stále více narušují. Sypaná hráz a břehy jsou vlivem velké loňské vody narušeny a sesouvají se do vody. Množství sedimentu, které z větší části tvoří splavená ornice z polí, se výrazně zvýšilo po povodních.Pro zachycení splavenin je třeba zhotovit sedimentační jímku. Poškozené nebo nevyhovující stavební konstrukce je nutno nahradit novými a celou stavbu uvést do souladu se současnými požadavky na provoz vodního díla. Vzhledem k loňským zkušenostem s velkou vodou je nutné provést v posudku navrhované stavební úpravy a odbahnění rybníka, aby byla zajištěna bezpečnost občanů bydlících v blízkosti rybníka a podél toku Rokytky pod ním a ochráněn jejich majetek.

MČ LIPENCE
0000 - Kanalizace - etapa 2004 až 2005
Kanalizace byla pořízena v letech 1993 až 1998 v rozsahu 12, 3 km  včetně ČOV. Pro odkanalizování chybějících úseků je v r. 2000 až 2002 v předstihu před obnovou vozovek třeba dokončit ul. V Roklích, J. Houdka, Černošickou a Ke Kyjovu - celkem 500 m. Havarijní situace je v ulici V roklích, kde je velmi obtížný přístup pro vyvážení žump, dopravu paliva i pro běžný přístup k obytným domům. Stav vážný s nutností rychlého řešení. 

MČ Lochkov 
0000 - Veřejný park U Sladovny
Jedná se o záchranu parku, který je důležitým prvkem v centru obce, kde vytváří harmonický přechod mezi obytnou zástavbou a sportovním areálem na jedné straně, na druhé straně pak odstiňuje provozovnu státního statku a sladovny od obytných částí. Ekosystém parku v současnosti dožívá a bez odborného zásahu dojde k úhynu vzrostlých stromů parku.

MČ Nebušice 
3107 - Stavba kanalizace a rek.vodovodu
V MČ Nebušice se jedná o zřízení kompletní splaškové kanalizace včetně ČOV a III. st. čištění a rekonstrukce vodovodní sítě z 20 let. Splašková kanalizace obsahuje DN 300 - DN 400 v délce 16.3 km 1 ČOV a l kombinovanou biologickou dočišťovací nádrž (III. stupeň čištění) a přípojky ke všem objektům. Rekonstrukce vodovodní sítě obsahuje položení vodovodních řadů a přípojek.

MČ Nedvězí 
6947 - Obnova rybníků
Jedná se o ekologickou stavbu, kterou dojde ke zlepšení čistoty toku potoka Rokytky, který protéká MČ Nedvězí. Tento záměr je obnovou funkce bývalých rybníků.Zároveň by docházelo k rekultivaci zalesnění a ozelenění prostor pozemků bývalých nepovolených skládek. Stavba je začleněna do územního plánu hl.m. Prahy.

MČ Praha 10 
0000 - Rekonstrukce Bezručových sadů
Pokračování rekonstrukce z roku 2002. Jedná se o rekonstrukci cest, vybudování dětského hřiště s vodním prvkem a rekonstrukce stávající zeleně. Zahájení rekonstrukce na podzim r.2003. Jedná se o rekonstrukci cest, vybudování dětského hřiště s vodním prvkem a rekonstrukce stávající zeleně.
MČ Praha 11 
0000 - Centrální park - rekonstrukce
Centrální park je pro svou důležitost klíčovou investicí,jak svou polohou, tak svým významem, a to nejen pro obyvatele Jižního Města, ale vzhledem k dopravní přístupnosti i ostatních městských částí.

MČ Praha 15 
0000 - TV Hostivař
Ulice U Košíku je jedna z posledních příjezdových cest, která vyúsťuje na komunikaci K Horkám. Od obyvatel ze stávajících domů a budoucích občanů, kteří zde staví  rodinné domky byl vznesen na naši městskou část požadavek o zajištění vybudování inženýrských sítí (voda, plyn , kanalizace), včetně vybudování nové komunikace s chodníky. Na vznesené požadavky nechala naše MČ zpracovat projekty. V současné době je platné stavební povolení pro výstavbu kanalizace a vodovodu. Na další požadavky výše uvedené je vydáno již územní povolení (nabylo právní moci) a je zažádáno o stavební povolení.  

MČ Praha 17 
0000 - Obnova dětských hřišť
Na území MČ se nachází cca 32 dětských hřišť. Tato hřiště jsou vybudována z dřevěných prvků, které jsou v převážné většině shnilé a z bezpečnostních důvodů je nutné je odstranit. Vzhledem k tomu, že provedení impregnace z hygienických i praktických důvodů není vhodné provádět, je nutné urychleně stávající prvky nahradit novými. Dětská hřiště jsou součástí veřejného vybavení drobnou architekturou v zeleni - volných ploch v sídlišti Praha Řepy, kde již byla zahájena komplexní regenerace panelových domů včetně jejich okolí. Při veřejné akci WORKSHOP ŘEPY - VOLNÉ PLOCHY se na řešení jejich obnovy s berlínskými architekty a sociology podíleli i žáci řepských škol. 

0000 - Rekreační zeleň - rekultivace skládky Řepy
Bude provedena rekultivace bývalé skládky Řepy v návaznosti na okolní lesoparky Lesů hl.m. Prahy navezením ornice, zřízením přírodních pěších komunikací, zřízením drobných ploch pro individuální sportovní využití, odpočinková zařízení v zeleni, výsadba alejové zeleně, malých remízků a pobytových luk. Návrh je zařazen do komplexní regenerace sídliště Řepy jako výsledek  mezinárodního WORKSHOPU Řepy - VOLNÉ PLOCHY z května 1998. Bude provedena rekultivace bývalé skládky Řepy - severní část pozemku 1502/1 v KÚ Řepy o rozloze cca 30 až 35 tis. m2 - a tím dojde k
rozšíření rekreační zeleně.

MČ Praha 19 
0000 - Obnova zeleně a přístupových komunikací ul.Hůlkova
Městská část hodlá vybudovat garáže v ulici Hůlkova. Po této realizaci bude nutná úprava terénu, obnova zeleně a přístupových komunikací. Do požadavku tedy spadá zpracování projektu zeleně spolu s komunikacemi a následná realizace.

MČ Praha 20 
0000 - Obnova zeleně obce
Obnova a realizace nových sadových úprav po stabilizaci nových inženýrských sítí v ulici Náchodská, Mezilesí a Třebešovská.
MČ Praha 21 
0000 - Vyčištění chovných  rybníků
Jedná se o vyčištění dvou chovných rybníků Staroújezdského a Blatovského, které jsou zaneseny bahnem. Jejich čištění se provádělo naposledy před dvaceti lety. V případě nerealizace této akce hrozí do budoucna úplné zanesení s likvidací chovu a reálná možnost záplav. Stav se výrazně zhoršil při výstavbě kanalizace a komunikace v ulici Staroújezdská v letech 2000 - 2002.

MČ Praha 22 
0234 - Infrastruktura centrálního náměstí – 2. etapa 
Tato akce byla zahájena v roce 2002 s termínem dokončení v roce 2003. V loňském roce jsme obdrželi od MHMP dotaci ve výši 10,5 mil. Kč a na rok 2003 jsme nárokovali pro dokončení této akce (dokončovací práce, zemní práce, demolice, sadové úpravy) částku ve výši 26,2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že tato akce byla dne 31. 7. 2003 dokončena, žádáme Vás o navýšení dotace pro MČ Praha 22 na rok 2004 o částku ve výši 26,2 mil. Kč.  

3146 - ČOV a splašková kanalizace II. - IV. stavba
Jedná se o dokončení splaškové kanalizace v Uhříněvsi a to v ul. Fr. Diviše,ul. Za Nadýmačem („k rybářům“), propojení ul. Zlenická a Tichonická, prodloužení řadu „u Obory ke hřišti“)
ČOV a kanalizace II. – IV. stavba			43,000.000,-
ČOV a kanalizace II. – IV. stavba – projekty 	1,673.650,- 
Výstavba splaškové kanalizace byla zahájena stavbou ČOV v r. 1993 a v r. 1995 realizací I. stavby. Následně pokračovala po jednotlivých etapách dle výše přidělených finančních prostředků, ČOV i již realizované úseky jsou zkolaudovány, kromě dotací z MHMP byly na stavbu přiděleny i prostředky ze SFŽP ČR.

0000 - Rek. a úprava veřejné zeleně Uhřiněves
V první etapě rekonstrukce zeleně  na území městské části Praha 22 plánujeme obnovu Husova parku, který má díky své historii, celkové rozloze 16 127 m2 a umístění zásadní význam v systému zeleně celé městské části. V první části obnovy bude zpracován podrobný dendrologický průzkum, z jehož výsledků se bude vycházet při vypracování variantní projektové dokumentace, navržených pěstebních opatřeních zahrnujících ošetření stávajících dřevin i návrzích nových výsadeb. Systém obnovy Husova parku se týká nejenom zelených ploch, ale současně zahrnuje i systém cest.

MČ Šeberov 
0000 - Komunikační a ochranná zeleň včetně ulič. mobiliáře
V projektech na místní komunikace není uvažováno s výsadbou zeleně, ochranné protihlukové zeleně a uličního mobiliáře. Tyto prvky vytvářejí přímo životní prostředí a vzhled obce.

MČ Štěrboholy 
0000 - Inženýrské sítě v sektoru B2 - přeparcelace - 1. etapa
Vybudování inženýrských sítí v sektoru B2 po přeparcelaci pro rozvoj bytové výstavby.

MČ Újezd 
0000 - Rekonstrukce lávky přes Botič
Oprava lávky přes Botič, zasypání výmolů, vybetonování patek mostku vymletých po
povodni v loňském roce, oprava zábradlí a přístupových cest.
MČ Velká Chuchle 
3091 - Splašková kanalizace Velká Chuchle
Výstavba splaškové kanalizace ve Velké Chuchli odpovídá koncepci rozvoje městské části. Je třeba odkanalizovat zbytek části Velké Chuchle, který je v inundačním a záplavovém území. Z těchto důvodů je třeba tuto stavbu dokončit, jelikož se jedná o stavbu ekologickou. 


LESY HMP

6573 - SZNR
Jedná se o obnovu  strojního parku  pro údržbu lesů a vodních toků. Současný park dožívá a opravy jsou neekonomické. Jmenovitě se jedná o drobnou a specifickou mechanizaci - malotraktory, štěpkovače, sekačky apod.

0000 - Strážnice Stodůlky
Nutná rekonstrukce stávající střechy na sedlovou vzhledem ke špatnému stavu stávající ploché střechy. Zároveň bude provedena oprava obvodového zdiva a zateplení celého objektu.

6473 - Provozní objekt Práče – rekonstrukce a přístavba
Rekonstrukcí a přístavbou se vyřeší špatný technický stav hlavního objektu organizace, zejména  špatná statika stavby (prasklé zdi), podmáčení objektu, nedostatek provozních prostor a nedostatky v PO (sklad PHM).



MHMP ODBOR INFRASTRUKTURY MĚSTA
Sběrné dvory - kapitola 0255, §3722, položka 6121 č.akce 4272 – rozpočet 9000 tis. Kč 

Kompostárna – kapitola 0255, §3725, položka 6121 – rozpočet 20000 tis. Kč

Dotřiďovací linka – kapitola 0255, §3725, položka 6121 – rozpočet 3000 tis. Kč

4272 - Sběrné dvory 
V uvedené položce jsou zahrnuty náklady na zřízení 2 nových sběrných dvorů hl.m.Prahy (výkup pozemků, projektová příprava, realizace), které jsou nedílnou součástí systému nakládání s komunálním odpadem na území hl.m.Prahy.
Jedná se o sběrné dvory v oblasti jihozápadního sektoru Prahy, který není vůbec pokryt těmito zařízeními.

0000 - Dotřiďovací linka 
V roce 2004 žádáme o přidělení finančních prostředků ve výši 3000,- tis.Kč na vybudování dotřiďovácí linky.
Občany hl.m.Prahy bylo vytříděno:	v roce 2000 více než 3000 tun odpadu
					v roce 2001 více než 4600 tun odpadu	 
					v roce 2002 více než 5000 tun odpadu
                                                          v roce 2003 je předpoklad více než 6000 tun  odpadu.

Hl.m.Praha se dlouhodobě potýká se zpracovatelskými kapacitami na plasty a z tohoto důvodu je požadováno, aby město mělo vlastní zpracovatelské zařízení, tj. aby nebylo závislé na zpracovatelích.

0000 - Kompostárna 
V roce 2003 bylo požadováno 30 000,- tis. Kč na výstavbu kompostárny - finanční prostředky nebyly schváleny. 
V roce 2004 je požadováno 20 000,- tis Kč na výstavbu kompostárny pro využití bioodpadu z domácností, kdy od 1.4.2004 je nutno zajistit lokální tříděný sběr bioodpadu na území hl.m.Prahy.


MHMP - ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ

6952 - provozní objekt Hostivař 
provizorní objekt současného lesnického zázemí v areálu lesoparku Hostivař je umístěn na soukromých pozemcích. Celý rekreační areál je bez sociálního zázemí a možnosti občerstvení pro návštěvníky. Plánovaný nový provozní objekt by měl být vystavěn na pozemcích v majetku města, měl by poskytovat základní zázemí pro údržbu lesoparku i pro návštěvníky. 

6951 Hájovna Krč 
objekt hájovny po léta neudržován, nutná celková rekonstrukce objektu, včetně přestavby objektu tak, aby vyhovoval i všem obecně technickým požadavkům na výstavbu v hl.m.Praze.  

0000 – Rekreační park Hostivař
Jedná se o rozšíření významného objektu městské zeleně – lesoparku Hostivař. Stávající areál bude rozšířen zejména v lokalitě jižní hrany vodní nádrže. Předmětem dokumentace a následné realizace bude zvětšení ploch zeleně o 22 ha a celkové zvýšení rekreačního a přírodního potenciálu území. Realizovanými úpravami dojde k zlepšení kvality území jihovýchodního sektoru Prahy s kladným dopadem na systém zeleně města.

0000 – Areál Hostivař
V rámci areálu Hostivař je plánováno realizovat nové zázemí údržby lesoparku a sociální zázemí pro údržbu a návštěvníky parku. Předmětné hospodářské zázemí bude realizováno na základě dokumentace, která bude zpracována a projednána v roce 2004. Pro optimální zvolení projektanta bude uskutečněn výběr z několika nabídek. V současné době je k dispozici kladné stanovisko odboru výstavby k umístění novostavby.

2003 - Výkupy lesních pozemků  
Postupným výkupem lesních pozemků na území hl.m.Prahy se scelují lesní pozemky v majetku obce hl.m.Prahy. Převodem vlastnictví se též zvyšuje plocha lesů, jejichž stav a vzhled je možné přímo ovlivňovat a naplňovat v nich  mimoprodukční, především rekreační,  funkce lesa. Tyto pozemky by měly být i součástí "zeleného pásu".

0000 – Lobkovická zahrada
V roce 2003 byla předmětná památka zahradní architektury převedena do majetku města. Po předání do správy OMZ MHMP, odbor zahájí postupnou obnovu zahrady, která je v současnosti v havarijním stavu. Rekonstrukce zahrady bude prováděna na základě zpracování projektové dokumentace vzešlé z výběrového řízení na projektanta akce. Dalším podkladem pro zpracování dokumentace bude památkový záměr, který má OMZ MHMP v současné době k dispozici.

4452 – Letenské sady – obnova ploch
V roce 2003 byla zahájena obnova parku na základě schválené dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Předmětná povolení se týkají II. a III. etapy obnovy, tzn. východního sektoru parku, tzv. historický Thomayerův parter a dále okolí tenisových kurtů. Předmětem zakázky jsou vegetační úpravy, zpevněné plochy a inženýrské sítě.  V roce 2004 se předpokládá dokončení druhé etapy. V obnově bude dále postupováno v rámci studie celkové obnovy parku a na základě podrobnějších dokumentací, které budou postupně zpracovávány. Postupnou obnovou dojde k rehabilitaci mnohdy degradovaných ploch a ke zvýšení rekreačního potenciálu parku.

4857 – Kinského zahrada – obnova
V současné době je provedena rekonstrukce nástupního prostoru zahrady a historický parter před Letohrádkem Kinských. Na obnovu ploch v okolí rekonstruovaného Letohrádku naváže etapa týkající se jižního sektoru svahové části tzn. plochy mezi Letohrádkem a nově vybudovaným zázemím hospodářská údržby. Předmětem obnovy jsou parkové cesty, vodní prvky a doprovodné zahradní úpravy. Rekonstrukci mohou poněkud komplikovat stížené morfologické podmínky a předpokládaná rekonstrukce objektu, který je v soukromém vlastnictví.

4859 – Stromovka – obnova
V současnosti je provedena úprava svahové části pod Královským letohrádkem. Projekčně je připravena obnova okolí Planetária a před vydáním je územní rozhodnutí na rekonstrukci původního sociálního zázemí zahradní údržby ( č.p. 2 ). Tento objekt bude sloužit po rekonstrukci jako občerstvení a nezbytné sociální zázemí návštěvníků předmětné památky zahradní architektury. V roce 2004 bude dokončena obnova dětského hřiště „Kaštánek“. Projekčně bude dokončena obnova lokality za tratí , která stejně jako centrální část nejvíce utrpěla povodněmi.  

5284 – Investice související s areály zeleně I. kategorie
Zejména v rámci provozu a řádného fungování parků první kategorie budou investičně zajišťovány mimořádně významné stavební akce většího rozsahu. Pro bezpečnost návštěvníků budou provedeny instalace veřejného osvětlení, komunikace a pro provoz parku nadzemní stavební objekty a inženýrské sítě. 

5286 – Vodovod Letná
Na základě potvrzení nejvhodnějšího typu zdroje užitkové vody se zpracuje podrobnější dokumentace, zejména pro potřeby vodoprávního řízení a realizaci vodojemu a rozvodů vody závlahového systému parku. Extrémně zatížený park Letenské sady vykazuje výrazný vláhový deficit, který limituje nejen využití parku, ale i kvalitu jeho vegetační složky. Při realizací závlah s použitím užitkové vody nedojde k vysokým provozním nákladům. Investičně náročnější budou pořizovací náklady na rozvody a vlastní vodojem.

6028 – Vrtbovská zahrada – sekané kopie
Finanční částka je určena pro pokračování postupné výměny původních kopií soch sochařské výzdoby Vrtbovské zahrady jejíž rekonstrukci ukončil OMZ MHMP v roce 1998. Problematiku sochařské výzdoby zahrady řešil v předcházejícím období OSM MHMP.

6475 – Obnova parku na Vítkově
Na základě zadání pro vypracování dokumentace k územnímu řízení, které bylo dokončeno v roce 2003 bude obnova parku realizována na základě podrobnějších stupňů dokumentace jejichž zpracování  a projednání se předpokládá v roce 2004. Na základě těchto dokumentací se očekává rovněž podrobné vyhodnocení nákladů na budoucí postupnou obnovu parku.

6954 – Obora Hvězda – obnova
Pro vybrané lokality, které vykazují neuspokojivý technický a provozní stav je zpracována a schválena dokumentace. Konkrétně se jedná a pro vlastní realizaci je připravena obnova parteru před letohrádkem Hvězda. Na základě požadavků městské části a orgánů památkové péče bude dopracována a k územnímu řízení předložena dokumentace hospodářského a sociálního zázemí parku. Dokumentace bude řešit i vybudování „Areálu zdraví“.  Realizací těchto objektů dojde ke zlepšení podmínek údržby a využití obory.

6955 – Petřín – obnova
Po vyhodnocení výsledků architektonické soutěže se zpracuje dokumentace na obnovu horní části Vrchu Petřína. Těžištěm obnovy je Park u rozhledny, který je v současnosti ve zcela nevyhovujícím stavu jak po stránce technické tak z hlediska vegetační složky. Předmětná lokalita je poznamenána nevhodnými zásahy z minulosti a setřenou původní kompozicí. Pro zlepšení stavu lokality byla v minulých letech provedena rekonstrukce Hladové zdi, která územím prochází a vyklizeny některé pozemky od dočasných staveb. 

6957 – Výkupy pozemků
Realizace vypořádání majetkoprávních  vztahů, nemovitosti v sousedství, narovnání,   legalizace užívání nemovitostí bez právního vztahu

4860 - Výkup pozemků jádrov. území PBZ
Od r.1995 pokračuje snaha o zcelení areálu PBZ, ve kterém se i uvnitř jádrového území expozic nacházejí soukromé pozemky. Podstatná část pozemků se buď již vyměnila nebo vykoupila do majetku města, avšak severní část areálu navazující na sídliště Bohnice a vstup  od odstavného parkoviště je blokována soukromými pozemky.Dalším nedořešeným územím z hlediska majetkoprávních vztahů jsou i zahrádky nad vinicí Sv.Kláry.

6956 – Výkup pozemků pro ÚSES a chráněná území
Do současnosti se nepodařilo získat předmětné pozemky a uzavřít kupní smlouvy s žádnými soukromými vlastníky těchto pozemků. Očekává se ( zejména v případě, že dojde k navýšení kupní ceny pozemků ) výraznější prodej pozemků městu pro realizaci územního systému ekologické stability. Tyto pozemky by měly být i součástí plánovaného "zeleného pásu".

 

MHMP – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

0000 - OVŘ K Horkám
Poruchový řad z eternitu DN 100 z r.  1940. Řad je obtížně opravitelný s nevyhovujícími a poruchovými přípojkami. Akce již povolena odborem výstavby. Rozsah stavby: cca 650 m DN 150, litina 

0000 - OVŘ Mezi rolemi
Je nutná výměna stávajících litinových řadů z roku cca 1925, DN 100 cca 1500 m. Řady jsou silně inkrustované, armatury nefunkční a vysoce poruchové.  Bude provedena výměna za tvárnou litinu a zvětšení profilu na DN 150 v okolí ulice Mezi Rolemi. Akce je povolena odborem výstavby.

0000 - OVŘ Palackého, V Jámě,Spálená,Ostrovní a okolí
Bude vybudována nová síť náhradou za dožitou z r. 1900. Akce je povolena odborem výstavby. Rozsah stavby: cca 1500 m DN 150-200

0000 - OVŘ Pod Kaštany
Vodovod DN 100  z r. 1897 je hlavním přívodním a zásobním řadem v oblasti s ambasádami, zokruhující řad pro lukrativní zástavbu Villa Bianca. Rekonstrukce zlepší zásobování po stránce tlakové, ale i zlepšení kvality vody. Akce povolena odborem výstavby.

0000 - OVŘ Rokoska
VŘ jsou dožité s nedostatečnou kapacitou, snížené tlaky způsobené „zarostlými“ vodovody. Akce povolena odborem výstavby.  Rozsah stavby: rekonstrukce VŘ cca 1800 m DN 150, vč. přestavby vodoměrné a redukční šachty.

0000 - OVŘ Stavoservis- ul. Na Křečku
Vzhledem k špatnému současnému stavu vodojemu, čerpací stanice a přívodních řadů bude navržen nový vodovodní řad a nové propojení jednotlivých odběratelů. 

0000 - OVŘ V Šáreckém údolí
Vodovod v délce 500 m  je dožitý. Nutno provést propoj mezi zrekonstruovaným úsekem a druhou částí vodovodu Šáreckém údolí. V oblasti je problematický odběr pitné vody z poslední komplikovaně udržované studny v Praze. Propojením dojde k žádoucímu zokruhování. Nový vodovod bude v profilu DN 100. Akce je povolena odborem výstavby.

0000 - Rekonstr.technologie na 3 objektech 1. a 2. káranského řadu 
V rámci této akce bude provedena výměna a rekonstrukce ovládacích armatur a potrubí, včetně propojení na dálkový systém ovládání.

0000 - Rekonstrukce větráků 1. a2. káranského řadu
Větráky na káranských řadech jsou značně opotřebované a zkorodované, hrozí nebezpečí jejich nefunkčnosti a možného poškození potrubí vodními rázy. Na uvedené větráky se již nevyrábí náhradní díly. Bude provedena celková modernizace větráků.

0000 - Zabezpečení proti úniku chlóru na ÚV Káraný
V  rámci akce bude zřízeno zařízení pro likvidaci úniku chloru ve stávající chlórovně, které spočívá v instalaci kropícího a sběrného zařízení.

7240 - Obnova vodovodního řadu Trojská
Jedná se o obnovu vodovodních řadů s vysokou poruchovostí, celkové předpokládané náklady jsou 30 mil. Kč z toho v roce 2004 25 mil.Kč. Akce je koordinovaná s MČ Praha 8 a dopravními podniky ( úpravy komunikací u stanice metra).

0000-0008 0009 etapa protipovodňových opatření ( retence Karlín)
V rámci této akce se postupně zrealizuje retenční nádrž v Karlíně, výstavba ČS stanice na kmenové stoce B,  nákup 50 mobilních čerpacích stanic, rekonstrukce stoky B, stoky v Pobřežní a v Šaldové ulici.

0000 - Výstavba kanalizace v areálu vodárny Káraný
Základní kanalizační systém v úpravně vody je z r. 1914, ČOV postavena při stavbě 3. řadu již také nevyhovuje současným předpisům. Řešením je propojení systému oddílné kanalizace s nově budovaným systémem obce Káraný s cílem snížit riziko znečištění jímacího území vodárny Káraný. Rozsah stavby: nová kanalizace bude napojena na připravovanou kanalizační síť obce Káraný se zaústěním do nové centrální ČOV.

6964 - Výstavba kanalizace v ul. U starého židovského hřbitova
Výstavba nové kanalizace umožní výstavbu rodinných domků na území stabilizovaném k tomuto účelu. Bude realizována gravitační kanalizace DN 300 kamenina v délce 303 m. 

6965 - Výstavba kanalizace Rybníčky-kolonie Za Drahou
Pro dané území je schválen územní plán sídelního útvaru hl.m.Prahy pro smíšený typ zástavby, a proto je nutné v této lokalitě vybudovat kanalizaci.Jedná se o DN 300, kamenina, dl cca 1 800 m. 

6967 - Výstavba kanalizace v ul. Ke Hřbitovu
Dostavba chybějící kanalizace v ul. Ke Hřbitovu, ulice je lokalizována v přírodní rezervaci Prokopské údolí a je velmi nepřístupná – úzká pro příjezd fekálních vozů. Gravitační kanalizace DN 300, kamenina, délka cca 250 m.

0000 - Zabezpečenost vodárenských objektů
Jedná se o zabezpečení vodohospodářského infrastrukturního majetku HMP s důrazem na zabezpečení zásobování pitnou vodou. Objekty se zabezpečují elektronickými zabezpečovacími systémy, kamerovým sledováním, zvýšením stavební odolnosti objektů proti vniknutí neoprávněných osob  dle závěrů a  doporučení Bezpečnostního auditu zpracovaného v r. 2003. 

0000 - Monitoring Petrovice 4.6.7. stavba
Doplnění monitoringu v oblasti Východ – Petrovice st. 1. 2. a 3. bude provedena v souladu s podklady pro výběrové řízení vypracované firmou SaP, s. r. o. a požadavky investora na sjednocení monitoringu v celé oblasti Východ. Předmětem rekonstrukce je doplnění monitoringu (tj. kontrola u vstupů do kolektoru, signalizace vypnutí a zapnutí osvětlení, snímání hladiny vody, osazení měření plynu, teploty apod.), výměna rozvaděčů vč. nezbytných stavebních úprav.

0000 - Monitoring Řepy vč. stavebních úprav
Doplnění monitoringu (tj. kontrola vstupů do kolektoru, signalizace osvětlení, analogové měření úniku plynu, snímání hladiny vody apod.), výměna rozvaděčů a elektrorozvodů vč. stavebních úprav je součástí akcí zaměřených na sjednocení monitoringu v celé oblasti Západ.Dokončením monitoringu této oblasti bude podstatně zlepšeno provozování kolektorových sítí z hlediska bezpečnosti, neboť mimořádné provozní stavby, poruchy, havárie, neoprávněné vstupy, jsou nepřetržitě monitorovány a okamžitě řešeny s ohledem na bezpečnost obyvatelstva v oblasti a provozní spolehlivost.

0000 – Senovážné nám.11 - rekonstrukce programového vybavení
V rámci sjednocování monitorovacích systémů a ovládání technologických celků v celé Praze s již vybudovanými systémy na jednotlivých oblastech nutno zajistit nezbytnou rekonstrukci programového vybavení vč. výhledového propojení výstupů na JBS – HMP.


MHMP – OMI

0057 - Prodloužení stoky A 2
Stavba splaškové kanalizace v oblasti Komořan od ul. Kolarova po ul. Na Šabatce. V této části Prahy, kde část splaškové kanalizace vytéká bez čištění přímo do Vltavy v II. ochranném pásmu Podolské vodárny a zbytek je čištěn v soukromé ČOV (dříve podniková čistírna Modřanských strojíren) na jejíž provoz je nucen výrazně přispívat MÚ Modřany, je nezbytné urychleně zajistit řádné odkanalizování do ÚČOV. Kanalizace v celkové délce 3 800 m je navržena převážně jako ražená štola a v některých úsecích je vedena paženými rýhami. Dosud je připravena I. etapa v úseku ulice Kolarova po ulici Vzpoury, II. etapa je zbývající úsek po ul. Na Šabatce - úsek v přípravě, řeší se majetkoprávní problémy s pozemky. Na I. etapu vlastního kanalizačního řadu, která tvoří samostatně funkční část stavby, je vydáno pravomocné vodohospodářské rozhodnutí. Navrhované finanční prostředky umožní v roce 2004 zahájení stavebních prací na první etapě.

0083 - Horní Počernice – ČOV Svépravice
Výstavba splaškové kanalizace v části Svépravice bude pokračovat v oblasti východně od ulice Božanovská. Součástí stavby je rovněž likvidace ekologicky nevyhovující původní ČOV Chvalka.

3117 - Revitalizace Drahaňského potoka
Stavba je rozdělena na následující tři etapy:
·	etapa 0001 - obsahuje pouze úpravu Drahaňského potoka v km 0.462 - 0.915
·	etapa 0002 - obsahuje úpravu zbývající části potoka v km 0,0 - 0,37, úpravu horní      nádrže, napájecí potrubí a rekonstrukce odpadního potrubí ze středního  rybníka 
·	etapa 0003 - zahrnuje úpravu středního a dolního rybníka.
Celý úsek potoka na k.ú. Dolní Chabry je v nevyhovujícím stavu a dochází zde při deštích k opakovaným záplavám přilehlých pozemků. Při uvažované rozsáhlé urbanizaci obce a zvětšení podílu zpevněných ploch, dojde k dalšímu zrychlení odtoku z povodí, proto je nezbytně nutné provést vodohospodářská opatření, která zajistí bezpečné odvedení dešťových vod v rámci katastru obce.
V roce 2004 by měla být dokončena realizace etapy 0002 a dokončena úprava středního rybníka, kterou bude provádět správce nádrže. Dále se předpokládá dokončit majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků výstavbou etapy 0002.

0092 - TV Zličín
Stěžejní stavbou je rekonstrukce komunikace v ulici Hostivická včetně výstavby dešťové kanalizace (etapa 0005). Jedná se o finančně a technicky velmi náročnou etapu, jejíž realizace bude probíhat za úplné uzávěry této komunikace. V koordinaci s touto stavbou bude probíhat plynofikace části Sobín (investor Pražská plynárenská a.s.).

0100 - TV Zbraslav
Z roku 2003 přejde ve značném stupni rozpracovanosti rekonstrukce komunikace Žitavského včetně výstavby splaškové kanalizace – etapa 0001. Práce budou soustředěny především v části, která byla zasažena  ničivými povodněmi v roce 2002 – ulice Na Plácku a Pod Kamínkou. Dále bude v roce 2004 dokončena v centrální části MČ výstavba splaškové kanalizace (etapa 0003) a bude pokračováno v rekonstrukci místních komunikací (etapa 0004 a 0006). Projekčně bude připravena výstavba splaškové kanalizace v části Lahovičky (etapa 0002).

0101 - TV Újezd
V roce 2004 bude ukončena výstavba splaškové kanalizace (etapa 0003) a předpokládá se ukončení zkušebního provozu na nové ČOV (etapa 0005). V koordinaci s touto stavbou bude ukončena plynofikace MČ. Tato skutečnost vyvolá nutnost bezprostředně zahájit rekonstrukci komunikací v ulicích dotčených výstavbou IS (etapa 0004).

0133 - TV Ďáblice
Projekčně a investorsky je připravena výstavba komunikace v ulici Řepná (etapa 0002). Současně s touto komunikací budou dokončeny značně rozpracované etapy 0002 a 0003, které řeší dostavbu komunikací v MČ mimo lokality ulic Na Blatech, U červeného mlýnku a prodloužení ulice Kučerové.

0134 - TV Dolní Počernice
V I.Q/2004 bude dokončena výstavba 1.části splaškové kanalizace v lokalitě Vinice (etapa 0005) a následně bude zahájeno odkanalizování 2.části včetně přepojení na ČOV Běchovice. Z roku 2003 přejde ve značném stupni rozpracovanosti etapa 0002, která řeší rekonstrukci komunikací v oblasti Stará obec. Bude zahájena rekonstrukce komunikací v části Vinohrady (etapa 0006).

0138 - TV Kunratice
V roce 2004 bude zahájena rekonstrukce komunikace v ulici K Libuši a K Šeberáku (etapa 0004). Jedná se o finančně a technicky náročnou stavbu, jejíž realizace bude probíhat za úplné výluky dopravy. Dále bude dokončena rekonstrukce komunikací, jež jsou součástí etapy 0005. Projekčně bude ukončena příprava dostavby splaškové kanalizace  v regionu 8 – 12 (etapa 0003) a zahájena příprava celoplošné rekonstrukce komunikací v MČ (etapa 0005 a 0006) včetně likvidace dešťových vod.

0152 - TV Chabry
V roce 2004 bude ukončena rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků, jež jsou součástí etapy 0002 a 0003. Tímto krokem bude v podstatné míře ukončená výstavba technické infrastruktury v MČ a to mimo rekonstrukci komunikace v ulici U Větrolamu a výstavbu chodníků podél komunikace Ústecká. Projekční příprava těchto prací bude ukončena v roce 2004.   

0161 - TV Kolovraty
V roce 2003 byla zahájena výstavba dešťové kanalizace v ulici K Říčanům a její dokončení je nutné v roce 2004. Tato investice je podmiňující pro další rozvoj severovýchodní části MČ. V návaznosti na výstavbu kanalizace bude provedena rekonstrukce komunikace v této ulici (etapa 0002). V roce 2004 budou rovněž dokončeny rozpracované části etapy 0001. Projekčně bude ukončena příprava etapy 0003, která řeší výstavbu IS v části Lipany a zbývající části etapy 0001.

0196 - TV Klánovice
V I.Q/2004 bude ukončena rekonstrukce komunikací západně od ulice Slavětínská, které jsou součástí etapy 0005. Následně se očekává zahájení rekonstrukce komunikací na opačné straně této páteřní komunikace (etapa 0002). V roce 2004 bude pokračovat projekční a investorská příprava etapy 0003.

0204 - TV Nebušice
V roce 2004 bude ukončeno 1.dílčí plnění  etapy 0001, které řeší rekonstrukci komunikací mezi ulicemi Nebušická a Homofova. Následně bude zahájena další část rekonstrukce komunikací v této MČ.  Projekčně bude probíhat příprava rekonstrukce komunikace v ulici Nebušická (etapa 0003).

3103 - TV Lochkov
Na základě závěrů z vyhodnocení zkušebního provozu nové ČOV budou provedeny úpravy na technologii této čistírny. V roce 2003 byla zahájena a v roce 2004 bude ukončena 1.část  rekonstrukce místních komunikací. Následně po výběru zhotovitele 2.části bude pokračováno v rekonstrukci dalších komunikací. Projekčně bude připravena rekonstrukce komunikace v ulici Cementářská a to včetně likvidace dešťových vod.

3111 - TV Lysolaje
V roce 2003 byl proveden výběr zhotovitele a zahájeny práce na etapě 0005, která řeší rekonstrukci opěrné zdi v ulici Čábelecká. Vzhledem k jejímu havarijnímu stavu budou v roce 2004 práce probíhat plynule a to včetně výstavby kanalizace a rekonstrukce komunikace. Projekčně budou probíhat práce na etapě 0003, která řeší rekonstrukci místních komunikací.

3127 - TV Běchovice
V roce 2004 se očekává ukončení prací na etapě 0006, která řeší rekonstrukci komunikací a výstavbu chodníků podél komunikace Českobrodská a v oblasti sídla ÚMČ. V tomto roce bude zahájena příprava rekonstrukce chybějících a nezařazených komunikací v této MČ.

3136 - TV Satalice
Z důvodu zachování dopravní obslužnosti v této MČ bude zahájena výstavba kruhové křižovatky v ulici K Cihelně (etapa 0007). K jejímu dokončení je potřeba ukončit výstavbu splaškové kanalizace v ulici Trabantská (etapa 0006). Dále budou pokračovat práce na projekční přípravě pro rekonstrukci komunikace Trabantská (etapa 0009) a dalších místních komunikací (etapa 0008).

3145 - TV Vinoř
V roce 2003 byl proveden výběr zhotovitele etapy 0007, která řeší rekonstrukci Vinořského náměstí a přilehlých komunikací. V roce 2004 bude tato etapa ukončena.

3168 - TV Křeslice
Do roku 2004 přejde ve značném stupni rozpracovanosti rekonstrukce komunikace v ulici Štychova – 2.část (etapa 0005). Její ukončení je nutné v tomto roce a to především proto, že rekonstrukce probíhá za úplné uzávěry této frekventované komunikace.

3295 - TV Horní Počernice
V roce 2004 bude po výstavbě splaškové kanalizace v ulici Božanovská provedena rekonstrukce této komunikace (etapa 0013) , která je podmiňující pro další rozvoj části Svépravice a pro zachování dopravní obslužnosti této lokality. V roce 2003 byl proveden výběr zhotovitele etapy 0011, jejíž realizace se předpokládá v roce 2004.

0000 - Dostavba botanické zahrady
Cílem stavby je vybudovat pěstební skleník pro přípravu rostlin k přesazení do expozičních skleníků, kde budou prezentovány veřejnosti, hlavní provozní budovu PBZ se šatnami a sociálním zařízením pro zahradníky, techniky a další personál, kancelářemi, dílnami, sklady a technickým zázemím potřebným k provozu PBZ. Finanční prostředky v návrhu rozpočtu na rok 2004 umožní přípravu stavby s ev. zahájením stavebních prací.

0010 - Toulcův dvůr
Areál Toulcova dvora - Ekologického centra hlavního města Prahy sestává ze čtyř památkově chráněných objektů bývalého statku, které jsou postupně rekonstruovány. Do současné doby byly v areálu zrekonstruovány inženýrské sítě a tři objekty, probíhá po částech rekonstrukce největšího objektu Stodola. Rekonstrukce objektu Stodola je realizována po částech, které jsou ihned po dokončení kolaudovány a předány provozovateli do užívání. Dokončena je část ubytovny v podkroví pro 20 hostů, zahradnický provoz a část učňovského střediska. Rozestavěna je ekologická mateřská školka. Na základě žádosti OMI MHMP o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR v částce 16 mil. Kč bylo tímto fondem přiděleno registrační číslo na rekonstrukci objektu stodola. Očekává se rozhodnutí ministra životního prostředí ČR a pokud bude kladné, následně uzavření smlouvy mezi Hl. m. Prahou a SFŽP. Částka v návrhu rozpočtu na rok 2004 ve výši 1 mil. Kč představuje jen doplňkový zdroj.


ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

0000 - Expozice levhartů
Jedná se o akci vyvolanou povodní 2002. Povodeň zničila pavilon velkých kočkovitých šelem a vyvolala potřebu náročné a nebezpečné evakuace šelem. Naším záměrem je pavilon zrekonstruovat (viz investiční akce č.6825), ale zásadním způsobem snížit počet v něm chovaných velkých kočkovitých šelem. Tento záměr se týká především levhartů, jejichž chov hodláme přesunou do horní části Zoo a nahradit jím dnešní chov i expozici sibiřských tygrů, který hodláme zrušit. Nová expozice levhartů musí být pro tyto účely upravena a zásadně expozičně zkvalitněna. Většina požadovaných prostředků se týká náročné voliéry pro tato nebezpečná, ale kriticky ohrožená zvířata.

0000 - Občerstvení a WC
Jedná se o akci vyvolanou povodní 2002. Povodeň zcela zničila veškeré gastronomické zázemí a toalety v dolní části Zoo a je třeba je vybudovat znovu, adekvátně novým požadavkům na záplavové území tohoto typu. Jde o 2 občerstvovací místa a 1 WC vybudované s minimálními nároky na finanční prostředky i objem objektů. Bez těchto zařízení nelze plnohodnotně obnovit běžný návštěvnický provoz v dolní části Zoo.

0000 - Opičí ostrovy
Jedná se o akci vyvolanou povodní 2002. Povodeň zcela zničila rozsáhlé území s desítkami voliér a expozic zejména pro ptáky. Na tomto území chceme vybudovat expozice, které nebudou kolidovat s možností budoucí povodně a nebudou vyžadovat větší investiční náklady. Tato akce souvisí s akcí Rekonstrukce areálu rybník (č. 4888) – opičí ostrovy doplňují systémy vodních ploch pro vodní ptáky expozicemi opic a poloopic na souvisejících ostrovech. Ubikace nezbytné pro přezimování zvířat hodláme minimalizovat tak, aby bylo možné část těchto zvířat zimovat na jiném místě Zoo (viz investiční akce Chovatelské zázemí č. 4485).

0000 - Rekonstrukce pavilonu tučňáků a lachtanů
Jedná se o akci vyvolanou povodní 2002. Pavilon tučňáků a lachtanů byl povodní zásadně poničen a vyžaduje kompletní rekonstrukci. V současné době probíhá rekonstrukce části tučňáků, požadované prostředky jsou určeny na dokončení rekonstrukce v části lachtanů, včetně rekonstrukce bazénu a čističky vod.

4885 - Chovatelské zázemí
Jedná se o dlouhodobě plánovanou akci, která po povodni 2002 získala novou naléhavost i náplň. Objekt v horní části Zoo vedle Afrického domu byl původně zamýšlen jako chovatelské zázemí pro africké kopytníky. Povodeň 2002 však zcela zničila chovatelská zázemí pro jiné druhy zvířat, zejména pro ptáky a malé savce, které již není možné v dolní, záplavové části Zoo nahradit. Proto jsme úpravou chovatelského záměru změnily pouze vnitřní dispozice tohoto objektu, objekt budeme využívat pro ptáky a malé savce, a vyřešíme tak bez nových dotačních požadavků jeden zásadní popovodňový problém.
V říjnu 2003 obdržela Zoo Praha na tuto akci dotaci ve výši 9 mil.Kč, kterou však v roce 2003 nestačí v plné výši proinvestovat. Proto žádáme znovu, a to o dofinancování této rozestavěné akce.

4888 - Rekonstrukce areálu Rybník
Jedná se o nástupnický projekt za soustavu expozic, zejména ptáků, zničenou katastrofální povodní v srpnu 2002. Vzhledem k tomu, že na inkriminovaném území v dolní části Zoo již nelze budovat větší či nákladné objekty, na území několika hektarů vznikne expozice vodních ptáků a na vodu vázaných malých savců bez potřeby větších objektů. Většina nákladů se bude týkat vybudování nových kvalitních vodních ploch, inženýrských sítí, zeleně a menších nezbytně nutných objektů. Expozičním cílem je vytvoření efektu panenské přírody, které zásadně neublíží ani eventuální budoucí povodeň.
Akce, která bude v roce 2004 převážně financována z jiných zdrojů než z zdrojů MHMP, bude v roce 2004 dokončena. Dotace MHMP bude určena na dokončovací práce.

6032 - SZNR
V roce 2004 plánujeme kontinuální obnovu odepisovaných nebo zastaralých strojů nebo zařízení, které pro provoz Zoo nezbytně potřebujeme (vozidla, počítačová technika, audiovizuální technika, bezpečnostní systémy, jiná technická zařízení, např. čerpadla, mycí stroje apod.).

6826 - Technické zázemí
Akce je zařazena do našeho investičního plánu po povodni 2002. Tato povodeň zcela zničila velkou část technického zázemí zoo (dílny, garáže, sklady, kanceláře), aktualizovaný Generel z listopadu 2002 přesunul a centralizoval veškeré technické zázemí zoo z dolní, záplavové části zoo na bezpečné místo v horní části. V roce 2003 byla akce kompletně vyprojektována a naplánována na 3 etapy (1.etapa – zahradnictví+sklady, 2.etapa – dílny, 3.etapa – garáže). V roce 2004 zrealizujeme ze zdrojů MHMP 1.etapu. 

6972  - Pavilon hrochů
Jedná se o akci vyvolanou povodní 2002. Stávající pavilon slonů a hrochů, zásadně poničený povodní a přinášející největší problémy s evakuací zvířat, bude vyprojektován na jiném, bezpečném místě. V roce 2004 počítáme s vyprojektováním tohoto pavilonu.

6973   Pavilon slonů vč.demolice starého
Jedná se o akci vyvolanou povodní 2002. Stávající pavilon slonů a hrochů, zásadně poničený povodní a přinášející největší problémy s evakuací zvířat, bude vyprojektován na jiném, bezpečném místě v horní části Zoo. V roce 2004 počítáme s vyprojektováním tohoto pavilonu.

7039   Karanténa
Povodeň 2002 zcela zničila objekt karantény. Jde o zařízení, které je pro chovatelský a hygienický provoz zoo nepostradatelné, zejména s ohledem na příslušnou legislativu. Objekt musí být s ohledem na povodňové nebezpečí přesunut na jiné místo v horní části areálu. Zoo Praha získala na financování této akce zdroje od MHMP v roce 2003, vzhledem ke složitému veřejnoprávnímu projednání stavby se však její realizace zdržela a poskytnuté prostředky nebudou zčásti proinvestovány. Proto žádá Zoo Praha o dofinancování této rozestavěné akce v roce 2004.


