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Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo
ze dne
k návrhu na úpravu schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy za účelem rozpuštění
rezerv dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/18 ze dne 13. 12. 2018

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu dle přílohy č. 1, 2, 3 tohoto usnesení

II.

III.

konstatuje, že
1.

pro investiční dotace pro městské části hl. m. Prahy poskytované v roce 2019 z
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy z jednotlivých rozpočtových kapitol platí pravidlo, že
budou poskytnuty na účel shodný s účelem zdrojové investiční akce v rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy

2.

pro investiční dotace pro městské části hl. m. Prahy poskytnuté v roce 2019 z
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy platí pravidlo, že u nich není možné požadovat
změnu účelu, na který byly poskytnuty

3.

pro investiční dotace pro městské části hl. m. Prahy poskytnuté v roce 2019 z
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy platí pravidlo, že budou předmětem finančního
vypořádání městských částí hl. m. Prahy s rozpočtem vlastního hl. m. Prahy s tím,
že v jeho rámci bude možné požadovat ponechání nevyčerpané části dotace k
čerpání na stejný účel v roce 2020, nikoliv však v letech následujících

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 04.03.2019

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-7020
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.

ze dne

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

POL

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

MHMP - INV

0000000

Převod z FRDB do SR 2019

0000

8115

12

0121

-1 000,00

MHMP - INV

0008613

Převod z FRDB do SR 2019

0000

8115

12

0121

-120 000,00

MHMP - INV

0043312

Převod z FRDB do SR 2019

0000

8115

12

0121

-16 000,00

MHMP - INV

0043905

Převod z FRDB do SR 2019

0000

8115

12

0121

-4 000,00

MHMP - HOM
MHMP - RFD SK

0000000
0040648

Převod z FRDB do UR 2019
Zapojení dočasně volných zdrojů - rezerva SFDI

0000
0000

8115
8115

12
16

0835
0329

46 000,00
145 500,00

Celkem

50 500,00

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

MHMP - UZR

0093406

UZR - 01 - rezerva v kap. 0134

3635

0134

MHMP - INV

0092111

INV - 01 - rezerva v kap. 0121

2121

0121

-9 517,80

MHMP - HOM

0093530

HOM - 03 - běžné výdaje

3639

0335

-14 541,00

MHMP - INV

0092105

INV - 03 - běžné výdaje

2212

0321

-10 200,00

MHMP - INV

0092108

INV - 03 - komunikace - zkušební provoz

2212

0321

-10 000,00

MHMP - RFD

0092911

RFD - 03 - PID DP - přiměřený zisk

2292

0329

-200 875,00

MHMP - RFD

0092916

RFD - 03 - rezerva PID DP

2292

0329

-500 000,00

MHMP - RFD

0092919

RFD - 03 - rezerva odboru

2299

0329

-50 000,00

MHMP - SML

0096120

SML - 04 - rezerva kap.

3419

0461

-81 500,00

MHMP - HOM

0093560

HOM - 06 - běžné výdaje

3399

0635

-16 701,50

MHMP - KUC

0096207

KUC - 06 - běžné výdaje - cest. ruch

2143

0662

-30 000,00

MHMP - ZSP

0090402

ZSP - 07 - prevence kriminality

5311

0704

-300,00

MHMP - OBF

0091180

OBF - 08 - běžné výdaje

3639

0811

-570,00

MHMP - HOM

0093580

HOM - 08 - běžné výdaje

3639

0835

-72 899,70

MHMP - HOM

0093582

HOM - 08 - běžné výdaje radní

3639

0835

-3 000,00

MHMP - HOM

0093584

HOM - 08 - běžné výdaje - veřejné osvětlení

3631

0835

-45 000,00

MHMP - INI

0002912

Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP

6171

0932

-30 000,00

MHMP - IAP

0040082

Agendové a provozní IS

6171

0931

-20 000,00

MHMP - SLU

0090153

SLU - 09 - odbor PRI

6171

0901

-25 095,00

MHMP - SLU
MHMP - INV

0090190
0000000

SLU - 09 - úsek SB (objekty)
INV - 03 - oprava Karlova mostu

6171
2212

0901
0321

-15 000,00
5 000,00

7

Celkem

-22 168,40

-1 152 368,40

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

MHMP - SML

0044549

Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Inteligentní budovy

MHMP - ROZ

0044524

Rezerva na kapitálové výdaje r. 2019

MHMP - ROZ

0044524

Rezerva na kapitálové výdaje r. 2019

MHMP - ROZ

0044525

Rezerva na převod KV z r. 2018 do r. 2019

MHMP - ROZ

0044525

Rezerva na převod KV z r. 2018 do r. 2019

UZ

0461
12
12

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
-170 000,00

1016

-151 000,00

1016

-8 216 078,40

1016

-209 063,20

1016

-3 295 775,10

Kapitálové výdaje r. 2019 - rozpis dle přílohy č. 2

12

56 000,00

Kapitálové výdaje r. 2019 - rozpis dle přílohy č. 2

16

145 500,00

Kapitálové výdaje r. 2019 - rozpis dle přílohy č. 2

10 652 757,80

Převod KV z r. 2018 do r. 2019 - rozpis dle přílohy č.3
Převod KV z r. 2018 do r. 2019 - rozpis dle přílohy č.3
Celkem
CELKEM

ORJ

12

209 063,20
2 181 464,10
1 202 868,40
50 500,00

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019 v tis. Kč
Kapitola

Vlastní HMP

01 - Rozvoj obce
Správce: 0003 - Adam Zábranský
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček

CELKEM

40 000,00
65 368,00
187 768,00
293 136,00

02 - Městská infrastruktura
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček

CELKEM

1 537 299,00
1 537 299,00

03 - Doprava
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.

CELKEM

4 427 962,70
4 427 962,70

04 - Školství, mládež a sport
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

CELKEM

1 182 000,00
1 182 000,00

05 - Zdravotnictví a sociální oblast
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová

CELKEM

384 955,00
384 955,00

06 - Kultura a cestovní ruch
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.

CELKEM

230 073,00
244 936,00
475 009,00

07 - Bezpečnost
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček

CELKEM

418 026,50
418 026,50

08 - Hospodářství
Správce: 0003 - Adam Zábranský
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.

CELKEM

126 000,00
30 000,00
1 074 200,00
33 929,60
100 000,00
1 364 129,60

09 - Vnitřní správa
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib
Správce: 0012 - ředitelka MHMP

CELKEM

KAPITOLY C E L K E M

498 740,00
273 000,00
771 740,00

10 854 257,80

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

01 - Rozvoj obce
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Odbor/organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava rozpočtu
kapitálových výdajů

Správce: 0003 - Adam Zábranský
MHMP - INV
MHMP - INV

0000000
0000000

Městské byty Kamýk

1 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

1 000,00

Rozvojové projekty bytové výstavby

5 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP
MHMP - INV

0008613

MHMP - INV

0043907

MHMP - INV

0044435

5 000,00

Bytové domy Dolní Počernice-Jih

30 000,00

000000000 - Zdroje HMP

30 000,00

Městské byty Libeň

2 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

2 000,00

Bytové domy Hrdlořezy

2 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP
Celkem správce: 0003 - Adam Zábranský

2 000,00
40 000,00

Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
IPR PRAHA
IPR PRAHA
IPR PRAHA
IPR PRAHA
IPR PRAHA
IPR PRAHA
IPR PRAHA
Dopravní podnik hl.m.Prahy
MHMP - RFD SK
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

0000000
0000000
0000000
0000000
0043909
0044453
0044553
0000000
0000000
0000000
0000000
0000026
0043315

CAMP - Interiérové úpravy vč. přilehlých prostor

3 348,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

3 348,00

Mobilní aplikace a nové technologie

1 210,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

1 210,00

Přestavba objektu Jehněčí dvůr

5 500,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

5 500,00

Václavské náměstí

2 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

2 000,00

Evidence územního řízení a stavebního řízení

1 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

1 000,00

Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa 005 - revit. a protipov. ochr.

4 010,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

4 010,00

Areál Emauzy - rekonstrukce

3 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

3 000,00

Revoluční

9 200,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

9 200,00

Klárov

7 000,00

000000000 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

7 000,00

Uzel Vltavská

4 800,00

000000000 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

4 800,00

Rekonstrukce předpolí Výtoňského mostu

3 000,00

000000000 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

3 000,00

Úprava Parteru nám.J.Palacha

3 200,00

000000000 - Zdroje HMP

3 200,00

Vybíralova
000000000 - Zdroje HMP

MHMP - INV

0042700

MHMP - INV

0042807

100,00
100,00

Revitalizace Malostranského náměstí

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

Rekonstrukce Bělohorské ulice
000000000 - Zdroje HMP

Celkem správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

8 000,00
8 000,00
65 368,00

Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

0000090
0004500
0007496

MHMP - INV

0008615

MHMP - INV

0008783

IP pro stavby v kap.01

14 000,00

000000000 - Zdroje HMP

14 000,00

Kolektor Centrum I.

3 500,00

000000000 - Zdroje HMP

3 500,00

Kolektor Centrum-Smíchov

7 000,00

000000000 - Zdroje HMP

7 000,00

Kolektor Hlávkův most

65 000,00

000000000 - Zdroje HMP

65 000,00

Podjezd Chlumecká
000000000 - Zdroje HMP

MHMP - INV

0040555

2 268,00
2 268,00

Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

78 000,00

000000000 - Zdroje HMP

78 000,00

MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

0042805
0000016
0004502
0008262
0008268
0042802

Kolektor Žižkov II.

3 000,00

000000000 - Zdroje HMP

3 000,00

Centrální park JZM I

1 000,00

000000000 - Zdroje HMP

1 000,00

Park u Čeňku

1 000,00

000000000 - Zdroje HMP

1 000,00

JM I - ukončení Centrálního parku

6 000,00

000000000 - Zdroje HMP

6 000,00

Rokytka - rozvoj území

5 000,00

000000000 - Zdroje HMP

5 000,00

Dofakturace pro kap. 01

2 000,00

000000000 - Zdroje HMP

2 000,00
187 768,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

293 136,00

Celkem správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

02 - Městská infrastruktura
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Odbor/organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava rozpočtu
kapitálových výdajů

Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY

0006484
0006936
0006937
0006938
0006942
0008277

Vstupní objekt - Areál SEVER

8 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

8 000,00

Expozice

2 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

2 000,00

Infrastruktura

1 500,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

1 500,00

Návštěvnická vybavenost

2 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

2 000,00

SZNR

2 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

2 000,00

Komunikace a parkoviště

3 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY

0008278

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY

0042819

15 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

15 000,00

Přemostění úvozu - spojení areálů VE a FM
000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

LESY HMP

0000000

LESY HMP

0000000

LESY HMP

0000000
0006573

LESY HMP

0043078

LESY HMP
LESY HMP
MHMP - OCP

0043079
0043080
0000000
0000000

MHMP - OCP

0000000

MHMP - OCP
MHMP - OCP

0000000
0002003

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

8 100,00

Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.

8 200,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

8 200,00

Rekonstrukce objektů školky Ďáblice II.

1 000,00

0004452

MHMP - OCP

0004527

MHMP - OCP
MHMP - OCP

0005284
0006475

45 270,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

45 270,00

Rekonstrukce objektů lesního hospodářství

2 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

2 000,00

Rekonstrukce objektů vodního hospodářství

3 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

3 000,00

Rekonstrukce areálu Práče

2 500,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

2 500,00

Kompostárna Horní Lada

0006954

MHMP - OCP

0007530

MHMP - OCP

0008306
0008653

500,00
68 900,00

000000000 - Zdroje HMP

68 900,00

Stromovka - rozšíření parku

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

Výkupy rybníků a vodních ploch

8 000,00

000000000 - Zdroje HMP

8 000,00

Výkupy lesních pozemků

6 000,00
6 000,00

Letenské sady - obnova ploch zeleně I.kat.

17 000,00

000000000 - Zdroje HMP

17 000,00

Komplex zahrad na Petříně

38 000,00

000000000 - Zdroje HMP

38 000,00

Investice související s areály zeleně

9 000,00

000000000 - Zdroje HMP

9 000,00

Obnova parku na Vítkově

2 500,00
2 500,00

Obora Hvězda-obnova

19 000,00

000000000 - Zdroje HMP

19 000,00

Lobkovická zahrada

2 000,00

000000000 - Zdroje HMP

2 000,00

Rybník (vodojem) - Letenské sady

1 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - OCP

500,00

Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - OCP

1 000,00

SZNR

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - OCP

200,00
8 100,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - OCP

200,00

Infrastruktura kompostáren

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
LESY HMP

3 000,00

Výstavní pavilon - Areál JIH

1 000,00

Realizace opatření vyplýv. z energet. auditů

14 000,00

000000000 - Zdroje HMP

14 000,00

MHMP - OCP

0040027

Dětská hřiště v lesích
000000000 - Zdroje HMP

MHMP - OCP

0041459

MHMP - OCP

0041881

MHMP - OCP
MHMP - OCP
MHMP - OCP
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

0042172
0043325
0043326
0000000
0000000
0000057
0006963

MHMP - INV

0040019

MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

0042475
0042476
0042804

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

Revitalizace vodních nádrží

22 100,00

000000000 - Zdroje HMP

22 100,00

Revitalizace a protipovodńové úpravy vodních toků

19 000,00

000000000 - Zdroje HMP

19 000,00

Založení nových lesů a lesoparků

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

Revitalizace Královské obory

17 000,00

000000000 - Zdroje HMP

17 000,00

Kaštanka

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

Sběrač B Barrandov

5 000,00

000000000 - Zdroje HMP

5 000,00

Prodloužení stoky A2

2 000,00

0042811

MHMP - INV

0042812

MHMP - INV
MHMP - INV

0042813
0043915

311 580,00

000000000 - Zdroje HMP

311 580,00

Prodlouženi sběrače G do Uhříněvsi

2 500,00

000000000 - Zdroje HMP

2 500,00

IP pro kap.02

5 000,00

000000000 - Zdroje HMP

5 000,00

Dofakturace pro kap. 02

2 000,00

000000000 - Zdroje HMP

2 000,00

Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.

2 500,00

0000012

MHMP - INV

0000013

17 700,00

000000000 - Zdroje HMP

17 700,00

Celková přestavba Císařského ostrova

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6

1 689,00

000000000 - Zdroje HMP

1 689,00

VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu

6 500,00

0000050

MHMP - INV

0000083

MHMP - INV

0000085

26 000,00

000000000 - Zdroje HMP

26 000,00

BABA II - rekon.IS

0000088

MHMP - INV

0000092
0000093

MHMP - INV

0000100

MHMP - INV

0000101

000000000 - Zdroje HMP

30 000,00

H.Počernice - ČOV Svépravice

500,00

000000000 - Zdroje HMP

500,00

TV Řepy

500,00

0000102

MHMP - INV

0000106

15 000,00

000000000 - Zdroje HMP

15 000,00

TV Zličín

0000113

MHMP - INV

0000114

MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

0000117
0000132
0000133
0000134

6 000,00
10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

TV Zbraslav

5 000,00

000000000 - Zdroje HMP

5 000,00

TV Újezd

1 000,00
1 000,00

TV Koloděje

25 000,00

000000000 - Zdroje HMP

25 000,00

TV Šeberov

1 000,00
1 000,00

TV Lipence

30 000,00

000000000 - Zdroje HMP

30 000,00

TV Stodůlky

30 000,00

000000000 - Zdroje HMP

30 000,00

TV Zbuzanská

15 000,00

000000000 - Zdroje HMP

15 000,00

TV Točná

22 000,00

000000000 - Zdroje HMP

22 000,00

TV Ďáblice
000000000 - Zdroje HMP

MHMP - INV

6 000,00

TV Kbely

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

500,00

TV Libuš

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

2 000,00
30 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

2 000,00

TV Slivenec

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

6 500,00

Protipovod.opatř.na ochr.HMP

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

2 500,00

Vodovod Botanická zahrada

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

2 000,00

Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

2 000,00

Pilotní projekty v životním prostředí

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

2 000,00

2 000,00
2 000,00

TV Dolní Počernice

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

MHMP - INV

0000137

TV Kyje - Hutě
000000000 - Zdroje HMP

MHMP - INV

0000138

MHMP - INV

0000152

MHMP - INV

0000161
0000196

MHMP - INV

0000204

MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

0003082
0003090
0003103

35 000,00

000000000 - Zdroje HMP

35 000,00

TV Dolní Chabry

1 000,00

000000000 - Zdroje HMP

1 000,00

TV Kolovraty

7 000,00

0003106

MHMP - INV

0003111

MHMP - INV

0003113

15 000,00

000000000 - Zdroje HMP

15 000,00

TV Nebušice

12 000,00

000000000 - Zdroje HMP

12 000,00

TV Radotín

25 000,00

000000000 - Zdroje HMP

25 000,00

TV Řeporyje

12 000,00

000000000 - Zdroje HMP

12 000,00

TV Lochkov

0003119

MHMP - INV

0003127

MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

0003136
0003140
0003145
0003150

MHMP - INV

0003151

MHMP - INV
MHMP - INV

0003168
0003171

000000000 - Zdroje HMP

33 000,00

TV Lysolaje

1 000,00

000000000 - Zdroje HMP

1 000,00

TV Přední Kopanina

7 000,00

0003295

MHMP - INV

0004506

MHMP - INV
MHMP - INV

0004507
0007133

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

TV Běchovice

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

TV Satalice

20 000,00

000000000 - Zdroje HMP

20 000,00

TV Újezd nad Lesy

3 000,00

000000000 - Zdroje HMP

3 000,00

TV Vinoř

1 000,00

0007499

MHMP - INV

0007500

MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

0007981
0008263
0008498

16 000,00

000000000 - Zdroje HMP

16 000,00

TV Dubeč

15 000,00

000000000 - Zdroje HMP

15 000,00

TV Křeslice

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

TV Štěrboholy

0008588

MHMP - INV

0008618
0008950

MHMP - INV

0040018

000000000 - Zdroje HMP

18 000,00

TV Velká Chuchle

1 000,00

000000000 - Zdroje HMP

1 000,00

TV Vokovice

1 000,00

000000000 - Zdroje HMP

1 000,00

IP pro kapitolu 02

2 000,00

0040020

MHMP - INV

0040021

2 000,00

TV Dolní Měcholupy

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

TV Praha 6

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

TV Za Horou

500,00

000000000 - Zdroje HMP

500,00

P - 14, Aloisov

500,00

000000000 - Zdroje HMP

500,00

Vodovodní řad Nová Ves

500,00
500,00

TV Malá Ohrada

4 500,00

000000000 - Zdroje HMP

4 500,00

TV Praha 4

500,00
500,00

TV Praha 15

8 000,00

000000000 - Zdroje HMP

8 000,00

Dofakturace pro kap. 02 - TV

8 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

500,00
18 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

500,00

TV Horní Počernice

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

1 000,00

TV Benice

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

7 000,00

TV Čakovice

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

5 000,00
33 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

5 000,00

TV Suchdol

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

7 000,00

TV Klánovice

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

8 000,00

TV Kunratice

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

8 000,00

8 000,00

TV Letňany

13 000,00

000000000 - Zdroje HMP

13 000,00

TV Petrovice

500,00

000000000 - Zdroje HMP

500,00

MHMP - INV
MHMP - INV

0040297
0040741

TV Hloubětín

5 000,00

000000000 - Zdroje HMP

5 000,00

TV Zahradní město
000000000 - Zdroje HMP

MHMP - INV

0040954

MHMP - INV

0042124

MHMP - INV

0042472

TV Bílá Hora
000000000 - Zdroje HMP

0042473

MHMP - INV

0042474

MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

0042699
0042810
0043320
0043321

MHMP - INV

0043322

MHMP - INV

0043323

000000000 - Zdroje HMP

13 000,00

TV Březiněves

0043324

MHMP - INV

0043799
0043916

MHMP - INV

0044151

MHMP - INV
MHMP - INV

0044204
0044409

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 0000000

000000000 - Zdroje HMP

25 000,00

Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

30 000,00

000000000 - Zdroje HMP

30 000,00

Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze

1 000,00

000000000 - Zdroje HMP

1 000,00

Kanalizace Nad Koupadly

500,00

000000000 - Zdroje HMP

500,00

TV Praha 22

500,00

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 0000000

3 000,00

000000000 - Zdroje HMP

3 000,00

TV Nedvězí

500,00

000000000 - Zdroje HMP

500,00

TV Královice

500,00

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 0043048

2 500,00

000000000 - Zdroje HMP

2 500,00

IS Sokolovská

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 0043050
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 0043676

500,00
6 000,00

000000000 - Zdroje HMP

6 000,00

TV Rekonstrukce stoky D

2 000,00

000000000 - Zdroje HMP

2 000,00

TV v kolektorech

1 000,00

000000000 - Zdroje HMP

1 000,00

TV Praha 9

2 000,00

000000000 - Zdroje HMP

2 000,00

Odstranění starých dílen

7 000,00
7 000,00

Vodojem užitkové vody

25 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

25 000,00

Výměna transformátoru v Trafostanici 3

3 000,00
3 000,00

Náhradní objekty za Bosnu

10 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

10 000,00

Výstavba pavilónu mědvědovitých šelem

5 000,00
5 000,00

Expozice Arktidy - lední medvědi

50 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

50 000,00

Areál australské zvířeny

2 060,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

2 060,00

Výběhy koní Převalského na Dívčích hradech

4 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 0044281

500,00

TV Praha 5

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 0043049

500,00

Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 0042818

500,00

TV Praha 11

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 0000000

1 000,00
25 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

1 000,00

Botanická zahrada - areál západ, dostavba

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

1 000,00
13 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

500,00
1 000,00

PPO 2013 -modernizace a rozšíření části PPO

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

500,00

Rekonstrukce úpravny vody v Pavilonu hrochů a antilop

4 000,00
24 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

24 000,00
1 537 299,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

1 537 299,00

Celkem správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

03 - Doprava
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Odbor/organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava rozpočtu
kapitálových výdajů

Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.
Dopravní podnik hl.m.Prahy

0000000

Bezbarier. zpřístup. st. metra Jiřího z Poděbrad
000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

Dopravní podnik hl.m.Prahy

0000000

Dopravní podnik hl.m.Prahy

0000000
0000000

Dopravní podnik hl.m.Prahy

0000000

Dopravní podnik hl.m.Prahy
Dopravní podnik hl.m.Prahy

0000000
0000000

14 000,00

Bezbarier. zpřístup. st. metra Opatov

200 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

200 000,00

Bezbarier. zpřístup. st. metra Českomoravská
000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

Dopravní podnik hl.m.Prahy

14 000,00

20 000,00
20 000,00

Odstavné koleje v areálu Opravny tramvají

110 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

110 000,00

RTT Bubenské nábř.-Komunardů (Vltavská- Dělnická)

34 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

34 000,00

RTT Starostrašnická (vozovna Strašnice-Průběžná)

15 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

15 000,00

T. smyčka Depo Hostivař
000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

4 000,00
4 000,00

Dopravní podnik hl.m.Prahy

0000000

TT Muzeum

10 000,00

0042492

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
RTT Nádražní - Na Zlíchově

10 000,00

Dopravní podnik hl.m.Prahy
Dopravní podnik hl.m.Prahy

0042923

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
Příprava I. provoz. úseku trasy D metra

MHMP - HOM

0000000

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
Lávka Černošice

MHMP - HOM

0000000

18 000,00
18 000,00
400 000,00
400 000,00
15 000,00

000000000 - Zdroje HMP

15 000,00

Radotín - lávka pro pěší, realizace

30 000,00

000000000 - Zdroje HMP

30 000,00

MÚK Řevnická

1 000,00

000000000 - Zdroje HMP

1 000,00

P+R Tobrucká

3 000,00

000000000 - Zdroje HMP

3 000,00

Parkovací dům Na Markétě

2 500,00

000000000 - Zdroje HMP

2 500,00

Parkovací dům Petržílkova

5 000,00

000000000 - Zdroje HMP

5 000,00

Parkovací dům Stodůlky

4 000,00

000000000 - Zdroje HMP

4 000,00

0000000

Strahovský tunel 4. stavba

2 000,00

MHMP - INV

0000065

000000000 - Zdroje HMP
Strahovský tunel 2.st.

MHMP - INV

0000079

000000000 - Zdroje HMP
MO Špejchar - Pelc/Tyrolka

0000080

000000000 - Zdroje HMP
MO Prašný Most - Špejchar

311 000,00

MHMP - INV

107 000,00

0000081

000000000 - Zdroje HMP
MO Pelc/Tyrolka - Balabenka

22 000,00

0000094

000000000 - Zdroje HMP
MO Balabenka-Štěrboholská radiála

68 000,00

0000211

000000000 - Zdroje HMP
Lipnická-Ocelkova

58 000,00

0004328

000000000 - Zdroje HMP
Rajská zahrada - přemostění

7 000,00

0007552

000000000 - Zdroje HMP
Budovatelská - Mladoboleslavská

2 500,00

0007556

000000000 - Zdroje HMP
IP pro dopravní stavby

0008313

000000000 - Zdroje HMP
Libeňská spojka

24 000,00

000000000 - Zdroje HMP

24 000,00

MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

0000000
0000000
0000000
0000000
0000000

2 000,00
40 600,00
40 600,00
311 000,00
107 000,00
22 000,00
68 000,00
58 000,00
7 000,00
2 500,00
2 000,00
2 000,00

MHMP - INV

0008559

Komunik. propojení Evropská-Svatovítská

MHMP - INV

0009515

000000000 - Zdroje HMP
MO Myslbekova-Prašný Most

5 000,00

MHMP - INV

0009524

000000000 - Zdroje HMP
Strahovský tunel 3.st.

MHMP - INV

0009567

000000000 - Zdroje HMP
Radlická radiála JZM Smíchov

0010904

000000000 - Zdroje HMP
OPD - Dopravní řídící ústředna MOS Malovanka

38 000,00

MHMP - INV

105100107 - Spolufin. z rozpočtu HMP-OPD

58 085,60

5 000,00
115 000,00
115 000,00
4 726,00
4 726,00
38 000,00
64 085,60
6 000,00

0040032

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
Komunikace Toužimská

MHMP - INV

0040759

000000000 - Zdroje HMP
Multifunkční oper. stř. Malovanka

MHMP - INV

0041341

000000000 - Zdroje HMP
Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou

35 614,00

0042125

000000000 - Zdroje HMP
Hornopočernická spojka

2 000,00

0042126

000000000 - Zdroje HMP
Průmyslový polookruh

3 000,00

0042177

000000000 - Zdroje HMP
Zelená Malovanka

1 500,00

0042360

000000000 - Zdroje HMP
Protipovod. opatření MO Blanka - Troja

8 000,00

0042479

000000000 - Zdroje HMP
Obchvatová komunikace Písnice

8 500,00

0042674

000000000 - Zdroje HMP
Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy

MHMP - INV

0042808

000000000 - Zdroje HMP
Rekonstrukce Vinohradské ulice

MHMP - INV

0042820

000000000 - Zdroje HMP
Hostivařská spojka

MHMP - INV

0042821

000000000 - Zdroje HMP
Dvorecký most

MHMP - INV

0042822

000000000 - Zdroje HMP
Lávka Holešovice-Karlín

MHMP - INV

0042823

000000000 - Zdroje HMP
Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP

0042932

000000000 - Zdroje HMP
P+R Černý Most III.

12 000,00

MHMP - INV

88 000,00

0042933

000000000 - Zdroje HMP
P+R Zličín III.

2 000,00

0042935

000000000 - Zdroje HMP
P+R Opatov

4 000,00

0043327

000000000 - Zdroje HMP
Pod Táborem-zeď

6 000,00

0043335

000000000 - Zdroje HMP
Obchvat Vinoř

MHMP - INV

0043337

000000000 - Zdroje HMP
P+R Dlouhá míle

0043491

000000000 - Zdroje HMP
Zkapacitnění úrovňové křižovatky Vypich

2 000,00

MHMP - INV

1 000,00

0043496

000000000 - Zdroje HMP
P+R Depo Hostivař

9 000,00

0043498

000000000 - Zdroje HMP
Parkovací dům Dědina

MHMP - INV

0043776

000000000 - Zdroje HMP
P+R DEPO Zličín

MHMP - INV

0043784

000000000 - Zdroje HMP
Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12

MHMP - INV

0043923

000000000 - Zdroje HMP
Radlická radiála - doprovodné projekty

MHMP - INV

0044115

000000000 - Zdroje HMP
Obnova Trojské lávky

MHMP - INV

0044141

000000000 - Zdroje HMP
Lávka Horoměřická

4 000,00

0044544

000000000 - Zdroje HMP
Terminál Smíchovské nádraží

5 000,00

0044545

000000000 - Zdroje HMP
Rohanský most

3 500,00

0044546

000000000 - Zdroje HMP
Most Podbaba - Troja

MHMP - INV

MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

MHMP - INV
MHMP - INV

MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

1 000,00
1 000,00
106 839,00
106 839,00
35 614,00
2 000,00
3 000,00
1 500,00
8 000,00
8 500,00
8 000,00
8 000,00
14 000,00
14 000,00
7 000,00
7 000,00
30 000,00
30 000,00
5 500,00
5 500,00
12 000,00
88 000,00
2 000,00
4 000,00
6 000,00
500,00
500,00
2 000,00
1 000,00
9 000,00
4 000,00
4 000,00
22 000,00
22 000,00
200 000,00
200 000,00
5 000,00
5 000,00
64 000,00
64 000,00
4 000,00
5 000,00
3 500,00
4 000,00

000000000 - Zdroje HMP
Lanovka Podbaba - Troja - Bohnice

4 000,00

0000000

4 000,00

0000000

000000000 - Zdroje HMP
Přeložky sítí Libeňský most

MHMP - RFD SK

0000000

000000000 - Zdroje HMP
Spolufinancování železničních zastávek PID

0000000

000000000 - Zdroje HMP
TT Václavské náměstí

25 000,00

MHMP - RFD SK

000000000 - Zdroje HMP

5 000,00

5. května - svodidla

7 700,00

MHMP - INV
MHMP - INV

MHMP - RFD SK

0000000

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - RFD SK

0000000

MHMP - RFD SK

0000000
0000000

MHMP - RFD SK

0000000

MHMP - RFD SK

0000000

MHMP - RFD SK

0000000
0000000
0000000

MHMP - RFD SK

0000000

MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK

0000000
0000000
0000000

MHMP - RFD SK

0000000

MHMP - RFD SK

0000000

K Horkám - úprava odvodnění, Praha 15

0000000

MHMP - RFD SK

0000000

MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK

0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000

MHMP - RFD SK

0000000

500,00
3 700,00
3 700,00
40 000,00

000000000 - Zdroje HMP

40 000,00

Malešická 3. etapa

5 000,00

000000000 - Zdroje HMP

5 000,00

Most - Cyklo. přes ul. Poděbradská, X509

3 000,00

000000000 - Zdroje HMP

3 000,00

Most Legií, rekonstr., V020

3 000,00
3 000,00

Most Zbraslav (demolice + nový/provizorní)

25 000,00

000000000 - Zdroje HMP

25 000,00

Most přes Kunratický potok K007

2 000,00

000000000 - Zdroje HMP

2 000,00

Most v ul. Božanovská, X 503 - rek.

3 000,00

000000000 - Zdroje HMP

3 000,00

Most v ul. Bystrá, X 525 - novostavba

3 500,00
3 500,00

Most v ul. Cibulka, Y 010 - rek.

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

Most v ul. K Austisu, X 029 - rekon..

2 000,00

000000000 - Zdroje HMP

2 000,00

Most v ul. Kolbenova, Y505.3 - rek.

3 000,00
3 000,00

Most v ul. Průmyslové Y 512.3

40 000,00

000000000 - Zdroje HMP

40 000,00

Most v ul. Statenická. rek - P6

3 000,00

000000000 - Zdroje HMP

3 000,00

Most v ul. U hostivařského nádraží, X 518 - rek.

6 000,00

000000000 - Zdroje HMP

6 000,00

Most v ul. V Podbabě, S003 - rek.

2 000,00

000000000 - Zdroje HMP

2 000,00

Most v ul. V pevnosti, P504 - rek.

3 000,00

000000000 - Zdroje HMP

3 000,00

Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek.

3 000,00

000000000 - Zdroje HMP

3 000,00

U sportovního hřiště K 004

1 800,00

000000000 - Zdroje HMP

1 800,00

Opatovská - Chilská, křižovatka k D1

1 000,00

000000000 - Zdroje HMP

1 000,00

Platnéřská – rek. opěrné zdi a vozovky

5 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - RFD SK

500,00

Kutnohorská, rek. ul.

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - RFD SK

7 700,00
20 000,00

Jižní spojka - AKUSTIKA

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - RFD SK

5 000,00

000000000 - Zdroje HMP

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - RFD SK

1 000,00
25 000,00

20 000,00

000000000 - Zdroje HMP

MHMP - RFD SK

1 000,00

Barrandovský most - celková rekonstrukce

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - RFD SK

4 000,00

5 000,00

Prosecká (U Pekařky – Na rozhraní)

33 000,00

000000000 - Zdroje HMP

33 000,00

Rek. propustku na NN3942 - Praha 5
000000000 - Zdroje HMP

2 000,00
2 000,00

Spořilov I - PHS

125 000,00

000000000 - Zdroje HMP

125 000,00

MHMP - RFD SK

0000000

MHMP - RFD SK

0000000

Strakonická, odbočovací pruh

MHMP - RFD SK

0003217

000000000 - Zdroje HMP
Systém řízení MSP

MHMP - RFD SK

0004346

000000000 - Zdroje HMP
Infrastruktura pro chodce a cyklisty

94 427,10

0000000

000000000 - Zdroje HMP
Opatření pro SOKP 511 a I/12

26 800,00

0000000

000000000 - Zdroje HMP
Cyklotrasa A2

MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK

1 000,00
1 000,00
150 000,00
150 000,00
94 427,10
26 800,00
26 000,00

MHMP - RFD SK

0004347

000000000 - Zdroje HMP
Akce pro BESIP

MHMP - RFD SK

0004348

000000000 - Zdroje HMP
Zachytná parkoviště P + R

MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK

0004488
0004535

26 000,00
119 940,60
119 940,60
55 000,00

000000000 - Zdroje HMP

55 000,00

K Barrandovu

60 000,00

000000000 - Zdroje HMP

60 000,00

Protihluková opatření - realizace

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

Protihluková opatření - příprava

2 000,00

000000000 - Zdroje HMP

2 000,00

0004892

Nedodělky

2 000,00

MHMP - RFD SK

0005910

000000000 - Zdroje HMP
Zlepšení infrastruktury MHD

MHMP - RFD SK

0006046

000000000 - Zdroje HMP
Příprava staveb

MHMP - RFD SK

0006047

000000000 - Zdroje HMP
Výkupy dokončených staveb

0006493

000000000 - Zdroje HMP
Telematické systémy

10 000,00

MHMP - RFD SK

20 000,00

0006925

000000000 - Zdroje HMP
Libeňský most

10 000,00

0007119

000000000 - Zdroje HMP
Karoliny Světlé

MHMP - RFD SK

0007125

000000000 - Zdroje HMP
Hlávkův most

0007560

000000000 - Zdroje HMP
Chodníkový program

10 000,00

MHMP - RFD SK

20 000,00

0008106

000000000 - Zdroje HMP
Vltavská

30 000,00

0008107

000000000 - Zdroje HMP
Na Františku - Dvořákovo nábřeží

MHMP - RFD SK

0040030

000000000 - Zdroje HMP
Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu-Tiskařská)

MHMP - RFD SK

0040648

000000000 - Zdroje HMP
Štěrboholská spojka, soubor staveb

MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK

MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK

MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK

0004540

000000000 - Zdroje HMP
000000016 – Rezerva SFDI

2 000,00
30 000,00
30 000,00
2 000,00
2 000,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
20 000,00
30 000,00
1 000,00
1 000,00
20 000,00
20 000,00
195 500,00
50 000,00
145 500,00

0040651

Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická)

45 000,00
45 000,00

0041162

000000000 - Zdroje HMP
Malešická 1. a 2. etapa

36 500,00

0041597

000000000 - Zdroje HMP
Nábřeží Kapitána Jaroše

10 000,00

0041884

000000000 - Zdroje HMP
Rek. ul. Koněvovy

MHMP - RFD SK

0042064

000000000 - Zdroje HMP
Revitalizace Karlova námestí, etapa I.

0042131

000000000 - Zdroje HMP
Praha bez barier

40 000,00

MHMP - RFD SK

30 000,00

0042499

000000000 - Zdroje HMP
Centrální informační systém ZPS (CIS)

MHMP - RFD SK

0042500

000000000 - Zdroje HMP
Vršovická

0042502

000000000 - Zdroje HMP
Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)

10 000,00

MHMP - RFD SK

49 500,00

0042832

000000000 - Zdroje HMP
Lumiérů, rek. ul.

MHMP - RFD SK

0042834

000000000 - Zdroje HMP
Patočkova

MHMP - RFD SK

0043117

000000000 - Zdroje HMP
Spořilovská - zakrytí

MHMP - RFD SK

0043256

000000000 - Zdroje HMP
Doplnění telematických systémů pro optimalizaci silničního provozu v hl. m. Praze

0043257

000000000 - Zdroje HMP
Udržitelná mobilita a energetické úspory

10 000,00

MHMP - RFD SK

21 000,00

0043259

000000000 - Zdroje HMP
Nuselská (úsek Vladimírova - Michelská) P - 4

52 000,00

0043338

000000000 - Zdroje HMP
Českobrodská, Rek. ul.

34 000,00

0043342

000000000 - Zdroje HMP
Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova
000000000 - Zdroje HMP

30 000,00

MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK

MHMP - RFD SK

MHMP - RFD SK

MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK

36 500,00
10 000,00
2 000,00
2 000,00
40 000,00
30 000,00
1 113,60
1 113,60
10 000,00
49 500,00
1 000,00
1 000,00
20 000,00
20 000,00
1 000,00
1 000,00
10 000,00
21 000,00
52 000,00
34 000,00
30 000,00

MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK

0043350

Most v Horoměřické ul., S071

30 000,00
30 000,00

0043352

000000000 - Zdroje HMP
Křesomyslova

20 000,00

0043354

000000000 - Zdroje HMP
Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova

1 016,80

0043356

000000000 - Zdroje HMP
Opěrná zeď u Letenského tunelu

2 000,00

0043774

000000000 - Zdroje HMP
U Trojského zámku

8 000,00

0043779

000000000 - Zdroje HMP
Most pro pěší - metro, X 052
000000000 - Zdroje HMP

20 000,00
1 016,80
2 000,00
8 000,00
4 000,00
4 000,00

MHMP - RFD SK

0043926

Ďáblická, Rek. ul.

10 000,00

0044147

000000000 - Zdroje HMP
Most Zlíchov Y002

10 000,00

MHMP - RFD SK

40 000,00

0044148

000000000 - Zdroje HMP
Průmyslová – PHS

MHMP - RFD SK

0044149

000000000 - Zdroje HMP
Za Černým mostem Y 502

0044152

000000000 - Zdroje HMP
Trojská

20 000,00

MHMP - RFD SK

20 000,00

0044153

000000000 - Zdroje HMP
Elsnicovo náměstí - revitalizace

MHMP - RFD SK

0044156

000000000 - Zdroje HMP
Revitalizace Jižního nám. Nového Hloubětína

MHMP - RFD SK

0044157

000000000 - Zdroje HMP
Zámecké schody

MHMP - RFD SK

0044162

000000000 - Zdroje HMP
Slánská, most X 039

40 000,00

000000000 - Zdroje HMP

40 000,00

MHMP - RFD SK

0044277

Most Lišnická - Jeremiášova X 037

13 500,00
13 500,00

0044279

000000000 - Zdroje HMP
Práčská - chodník

4 000,00

0044333

000000000 - Zdroje HMP
Drážní promenáda

MHMP - RFD SK

0044334

000000000 - Zdroje HMP
Modernizace dopravního značení

30 000,00

000000000 - Zdroje HMP

30 000,00

MHMP - RFD SK

0000000

Rekonstrukce SSZ

50 000,00

000000000 - Zdroje HMP

50 000,00

MHMP - RFD SK

MHMP - RFD SK

MHMP - RFD SK
MHMP - RFD SK

MHMP - RFD SK

0000000

Příprava lávek přes D4 a D7
000000000 - Zdroje HMP

Celkem správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

40 000,00
100,00
100,00
20 000,00
20 000,00
2 000,00
2 000,00
15 000,00
15 000,00
5 000,00
5 000,00

4 000,00
3 000,00
3 000,00

2 000,00
2 000,00
4 427 962,70
4 427 962,70

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

04 - Školství, mládež a sport
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Odbor/organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava rozpočtu
kapitálových výdajů

Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ

0000000

Rekonstrukce hřiště v TZ Tři Studně
000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ

0043948

MHMP - INV

0040431
0040548

MHMP - INV

0041170

MHMP - INV

0041436

2 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

2 000,00

Konzervatoř J.Ježka-nástavba obj.

6 000,00

SOŠ staveb.a zahrad. P9-zateplení objektů Jarov
000000000 - Zdroje HMP

MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

0041505
0042296
0042981
0043010

MHMP - INV

0043101

MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV

0043102
0043358
0043359
0043360
0043361
0043727
0043769

MHMP - INV

0043928

MHMP - SML

0000000

000000000 - Zdroje HMP

180 800,00

Park vodních sportů Praha

3 500,00

000000000 - Zdroje HMP

3 500,00

ZŠ Dolní Počernice

4 000,00

000000000 - Zdroje HMP

4 000,00

Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola

3 500,00

000000000 - Zdroje HMP

3 500,00

Rekonstrukce Duncan

2 500,00

0000000

MHMP - SML

0000000

MHMP - SML

0010876

15 500,00

000000000 - Zdroje HMP

15 500,00

ZŠ Kolovraty

4 000,00

000000000 - Zdroje HMP

4 000,00

ZŠ Romance - Uhříněves

5 000,00

000000000 - Zdroje HMP

5 000,00

ZUŠ Stodůlky

4 500,00

000000000 - Zdroje HMP

4 500,00

ZŠ pro žáky s poruchami chování

4 000,00

000000000 - Zdroje HMP

4 000,00

IP pro kap. 04

3 000,00

000000000 - Zdroje HMP

3 000,00

Výstavba tělocvičny Voděradská

4 500,00

000000000 - Zdroje HMP

4 500,00

Přístavba MŠ Aloyse Klara

5 000,00

0041694

MHMP - SML

0042219

MHMP - SML
MHMP - SML
MHMP - SML

0043368
0043640
0043642

5 000,00

Umělecká škola Znojemská

30 000,00

000000000 - Zdroje HMP

30 000,00

Gymnázium Na Zatlance

4 000,00

000000000 - Zdroje HMP

4 000,00

Gymnázium CH. Dopplera, P5 - rek. ZTI a elektro

8 000,00
8 000,00

VOŠup a SupŠ , P3 - výstavba jídelny s výdejnou

10 500,00

000000000 - Zdroje HMP

10 500,00

ZŠ Šeberov

5 000,00

000000000 - Zdroje HMP

5 000,00

EU-Komplexni program rozvoje Praha

2 500,00

103100107 - Spolufinancování z rozpočtu HMP-investice
MHMP - SML

2 500,00

VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - SML

12 000,00
180 800,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

6 000,00
12 000,00

ZŠ Zličín-výstavba

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

950,00

Rekonstrukce odloučeného pracoviště Zahradní Město

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

950,00

2 500,00

Rezerva na přestavby škol a akce PO

207 068,00

000000000 - Zdroje HMP

207 068,00

SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.části objektu Miramare

26 000,00

000000000 - Zdroje HMP

26 000,00

VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská,P6-rek.centra Montes.

30 000,00

000000000 - Zdroje HMP

30 000,00

ZŠ a SŠ waldorfská, P4 - rekonstrukce atria

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

ZUŠ Bajkalská, P10 - přístavba pavilonu B

16 000,00

000000000 - Zdroje HMP

16 000,00

MHMP - SML
MHMP - SML
MHMP - SML
MHMP - SML
MHMP - SML
MHMP - SML
MHMP - SML
MHMP - SML
MHMP - SML
MHMP - SML
MHMP - SML
MHMP - SML
MHMP - SML
MHMP - SML
MHMP - SML
MHMP - SML

0043733
0043734
0043932
0043933
0043934
0043935
0043936
0043937
0043940
0044120
0044205
0044335
0042842
0042843
0043951
0043952

ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba objektu Přípotoční

36 000,00

000000000 - Zdroje HMP

36 000,00

SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba učebního pavilonu

37 000,00

000000000 - Zdroje HMP

37 000,00

Gym. K.Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken

34 000,00

000000000 - Zdroje HMP

34 000,00

Gym.J.Heyrovského,P5-zatepl.vnějšího pláště budovy

12 500,00

000000000 - Zdroje HMP

12 500,00

Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zatepl.stropu 5.NP

25 000,00

000000000 - Zdroje HMP

25 000,00

Karlínská OA a VOŠ ekonomická,P3-rek.oken a fasády

36 000,00

000000000 - Zdroje HMP

36 000,00

Karlínské gymnázium, P8 - sanace suterénu

30 000,00

000000000 - Zdroje HMP

30 000,00

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, P4 - rek. ZTI

36 000,00

000000000 - Zdroje HMP

36 000,00

Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro prakt.cvič.

24 000,00

000000000 - Zdroje HMP

24 000,00

Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 - rek. fasády

25 000,00

000000000 - Zdroje HMP

25 000,00

ZŠ Tolerance, P9 - rek. kuchyně a soc. zařízení

25 000,00

000000000 - Zdroje HMP

25 000,00

OA Dušní, P1 - rekonstrukce ZTI

11 000,00

000000000 - Zdroje HMP

11 000,00

Rezerva na rekonstrukce DDM

35 000,00

000000000 - Zdroje HMP

35 000,00

Granty sport - investice

73 500,00

000000000 - Zdroje HMP

73 500,00

Sport investice s MŠMT

37 121,00

000000000 - Zdroje HMP

37 121,00

DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a C Prosek
000000000 - Zdroje HMP

MHMP - SML

0044326

MHMP - SML

0044328

MHMP - SML
MHMP - SML

0000000
0000000
0000000

MHMP - SML

0000000

MHMP - SML

0000000

6 100,00

Výstavba šaten 02 na Stadionu mládeže

14 762,00

000000000 - Zdroje HMP

14 762,00

Celková rekonstrukce marodky v TZ Žloukovice

2 699,00

000000000 - Zdroje HMP

2 699,00

Celková rekonstrukce TZ Kozojedy

2 500,00

000000000 - Zdroje HMP

2 500,00

Dostavba bazén Radotín

8 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - SML

6 100,00

8 000,00

Dostavba tělocvična Kbely

20 000,00

000000000 - Zdroje HMP

20 000,00

SOU U Krbu

6 000,00

000000000 - Zdroje HMP

6 000,00

Dostavba ALS Chodov

35 000,00

000000000 - Zdroje HMP
Celkem správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

35 000,00
1 182 000,00
1 182 000,00

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

05 - Zdravotnictví a sociální oblast
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Odbor/organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava rozpočtu
kapitálových výdajů

Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová
DOMOV MAXOV
DOMOV MAXOV
DOMOV SVOJŠICE
DOZP KYTLICE
DS HEŘMANŮV MĚSTEC
DZR TEREZÍN
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO
DpS CHODOV
DpS CHODOV
DpS CHODOV
DpS HORTENZIE
DpS HÁJE
DpS KOBYLISY
DpS KRČ
DpS MALEŠICE
DpS NOVÁ SLUNEČNICE
DpS NOVÁ SLUNEČNICE

0000000
0043973
0000000
0000000
0000000
0000000
0044009
0000000
0000000
0000000
0044520
0044022
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000

Výměna střešní krytiny obj. č.p. 181

3 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

3 000,00

Energeticky úsporná renovace obj. čp 178

3 750,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

3 750,00

Svojšice-proj. komplex. revital.zeleně-zadní část

1 405,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

1 405,00

Pořízení motorgenerátoru - náhradního zdroje

2 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

2 000,00

Rekonstrukce otopného systému

7 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

7 000,00

Devítimístné vozidlo

1 500,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

1 500,00

Rek. budovy B - provozně technická část

4 200,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

4 200,00

Rekonstrukce kanalizace

4 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

4 000,00

Rekonstrukce opláštění kotelny

3 100,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

3 100,00

Sanace budovy D

1 600,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

1 600,00

DS Hortenzie - venkovní úpravy

5 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

5 000,00

Klimatizace pokojů

7 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

7 000,00

Klimatizace jídelen a kuchyňského provozu

1 500,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

1 500,00

Rekonstrukce lapače tuků

3 500,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

3 500,00

Modernizace kotelny v budově B č.p. 577

7 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

7 000,00

Humanizace kulturního sálu

1 350,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

1 350,00

Nákladní rampa ke stravovacímu provozu
000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

DpS NOVÁ SLUNEČNICE

0000000

DpS PYŠELY

0043382

DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK

0000000
0042549

MHMP - HOM

0043956

MHMP - INV

0008211

6 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

6 000,00

Rek. podkroví, I. a II. patra

7 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

7 000,00

Rek. pobyt. prostor den.stacionáře-stř. Prosek

5 500,00

Nem. Na Bulovce - rek. pav. č.5 chirurgie
000000000 - Zdroje HMP

MHMP - INV
MHMP - INV

0040506
0041929
0042872

MHMP - INV

0043258

MHMP - INV

0043424

5 500,00
10 000,00
10 000,00

Investice v areálu Nem. Na Bulovce

100 000,00

000000000 - Zdroje HMP

100 000,00

Administrativně-technická budova ZZS

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

DPS Nebušice-rozšíření

4 000,00

000000000 - Zdroje HMP

4 000,00

Domov pro seniory Krč II
000000000 - Zdroje HMP

MHMP - INV

550,00

Nákup 70 ks polohovacích postelí

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
MHMP - HOM

550,00

500,00
500,00

Dům seniorů Bohnice

4 000,00

000000000 - Zdroje HMP

4 000,00

Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská

3 000,00

000000000 - Zdroje HMP

3 000,00

IP pro kap.05

3 000,00

000000000 - Zdroje HMP

3 000,00

MHMP - ZSP
MHMP - ZSP
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS

0044042
0000000
0000000

Rezerva 2018 - 2020

100 000,00

000000000 - Zdroje HMP

100 000,00

Rekonstrukce objektu Šolínova - projekt - rezerva

7 000,00

000000000 - Zdroje HMP

7 000,00

Rekonstrukce opěrné zdi

4 500,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS

0044043

ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP

0043538

4 500,00

Výstavba služebních bytů

15 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

15 000,00

Nákup sanitních vozidel RZP

48 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

48 000,00
384 955,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

384 955,00

Celkem správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

06 - Kultura a cestovní ruch
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Odbor/organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava rozpočtu
kapitálových výdajů

Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková
DIVADLO V DLOUHÉ
DIVADLO V DLOUHÉ
DIVADLO V DLOUHÉ
DIVADLO V DLOUHÉ
GALERIE HL.M.PRAHY

0000000
0000000
0000000
0000000
0000000

Pořízení LED reflektorů

700,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

700,00

Pořízení bezdrátových mikrofonů

240,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

240,00

Pořízení reflektorů Robin

500,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

500,00

Pořízení stageboxu Yamaha

190,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

190,00

Vybavení výstavního a edukačního oddělení

850,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
GALERIE HL.M.PRAHY

0041590

GALERIE HL.M.PRAHY

0042879

GALERIE HL.M.PRAHY
GALERIE HL.M.PRAHY
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ

0044150
0044379
0000000
0000000
0000000

1 500,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

1 500,00

Obnova terasových zdí - Trojský zámek

5 260,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

5 260,00

Rek.a restaurování východního prospektu-Troj.zámek

1 200,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

1 200,00

Obnova zabezpečovacího systému - Trojský zámek

2 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

2 000,00

Doplnění projekční techniky

1 600,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

1 600,00

Dovybavení jevišt. technologie-zadní sféra jeviště

5 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

5 000,00

Dovybavení světelné techniky

1 800,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ

0044050

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.PRAHY
0000000
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.PRAHY
0044053
MHMP - HOM

0041848
0000000

MHMP - INV

0000000

13 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

13 000,00

Rekonstrukce otopné soustavy pro ŠH

2 500,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

2 500,00

Rozšíř.výstav.prostor PL a instalace stálé výstavy

3 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

3 000,00

Desfourský palác - rekonstrukce

1 500,00

0041176

MUZEUM HL.M. PRAHY

0042354

13 000,00

000000000 - Zdroje HMP

13 000,00

IP pro kapitolu 06

0043302

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

0000000

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

0000000
0004246
0042799
0043434

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

0043435

000000000 - Zdroje HMP

130 653,00

Tech. zhodnocení ctěnického areálu

0044375

870,00
870,00

Rozšíření funkcionatity programu Museion II

1 280,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

1 280,00

Ozvučení a odhlučnění velkého sálu

1 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

1 000,00

Rek. budovy ÚK, 1.etapa - architektonická soutěž

3 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

3 000,00

Rek. a modernizace ústředí MK

2 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

2 000,00

Inovace prostor -komunit.,vzděl.a pobyt.služby-ÚB

400,00
400,00

Rek. banky pro knihovnu Nusle

15 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

15 000,00

Klimatické podmínky knihoven
000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

3 000,00
130 653,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

3 000,00

Rekon. Šlechtovy restaurace

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
MUZEUM HL.M. PRAHY

1 500,00

Rezerva kap. 0662 v 2019

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

1 800,00

Dětská scéna HDK

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - KUC

850,00

Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce

500,00
500,00

Implementace RFID technologie do MKP

18 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

18 000,00

STUDIO YPSILON

0000000

Doplnění síťových prvků řízení světel a videa
000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

STUDIO YPSILON

0000000

STUDIO YPSILON

0000000

50,00
50,00

Obnova světelné techniky

390,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

390,00

Pořízení pianina
000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

Celkem správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková

90,00
90,00
230 073,00

Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.
MHMP - HOM

0040774

Areál Výstaviště

244 936,00

000000000 - Zdroje HMP

244 936,00
244 936,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

475 009,00

Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

07 - Bezpečnost
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Odbor/organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava rozpočtu
kapitálových výdajů

Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček
MHMP - HOM
MHMP - INI

0044060
0004730

Budovy Hasičského sboru

100 000,00

000000000 - Zdroje HMP

100 000,00

Výstavba elektronických sirén
000000000 - Zdroje HMP

MHMP - INI

0040459

MHMP - INI

0042568
0044528

MHMP - INV

0044436

MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - INV
MHMP - BEZ
MHMP - BEZ
MHMP - BEZ

0042884
0042973
0042975
0000000
0000000
0000000

35 000,00

000000000 - Zdroje HMP

35 000,00

Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa

0043041

MHMP - BEZ

0043442

MHMP - BEZ

0044065
0041441

MHMP MĚSTSKÁ POLICIE

0041718

SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY

0043118
0043443

000000000 - Zdroje HMP

20 000,00

Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS - Běchovice

4 000,00

000000000 - Zdroje HMP

4 000,00

Investorská příprava pro kapitolu 07

2 000,00

000000000 - Zdroje HMP

2 000,00

Výstavba has.zbrojnice Praha 13

3 000,00

000000000 - Zdroje HMP

3 000,00

Výstavba has.zbrojnice Satalice

5 000,00

000000000 - Zdroje HMP

5 000,00

Rozšířená podpora technol. OS krizováho štábu HMP

4 675,50

000000000 - Zdroje HMP

4 675,50

Výstavba městského informačního systému

4 000,00

000000000 - Zdroje HMP

4 000,00

Záložní datové připojení OS KŠ HMP

0043444

300,00
300,00

Investiční dotace ČR, HZS HMP

30 000,00

000000000 - Zdroje HMP

30 000,00

Rezerva pro MČ a jednotky SDH

50 051,00

000000000 - Zdroje HMP

50 051,00

Mapovaní studen využitel. pro NZV

3 000,00
3 000,00

Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR)

45 370,00

000000000 - Zdroje HMP

45 370,00

Technické zhodnocení majetku

14 630,00

000000000 - Zdroje HMP

14 630,00

Sklad humanitárního mater. a střelnice Kundratka

37 900,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

37 900,00

Garážový komplex pro odtahová vozidla Kundratka
000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY

4 000,00
20 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE

4 000,00

Modernizace základny Letecké záchranné služby

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - BEZ

6 000,00

Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - INV

6 000,00

Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč-4.et.

2 100,00
2 100,00
47 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

47 000,00
418 026,50

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

418 026,50

Celkem správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

08 - Hospodářství
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Odbor/organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava rozpočtu
kapitálových výdajů

Správce: 0003 - Adam Zábranský
MHMP - HOM
MHMP - HOM

0000000
0044071

Bytové objekty

46 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

46 000,00

Dům Opatov

80 000,00
80 000,00

000000000 - Zdroje HMP
Celkem správce: 0003 - Adam Zábranský

126 000,00

Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková
MHMP - HOM
MHMP - HOM

0000000
0041726

Rekonstrukce kostelů a kaplí

15 000,00

000000000 - Zdroje HMP

15 000,00

Dům u Minuty

15 000,00

000000000 - Zdroje HMP

15 000,00

Celkem správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková

30 000,00

Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr
MHMP - EVM

0044069

Výkupy pozemků, budov a staveb

20 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - HOM

0000000

MHMP - HOM

0000000

MHMP - HOM

0000000

20 000,00

Obnova a modernizace soustavy VO HMP

155 000,00

000000000 - Zdroje HMP

155 000,00

Revitalizace náplavek III. fáze

24 200,00

000000000 - Zdroje HMP

24 200,00

Investiční rezerva 2019

65 500,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - HOM

0040951

MHMP - HOM

0041725

MHMP - HOM

0041940

65 500,00

Revitalizace náplavek

175 000,00

000000000 - Zdroje HMP

175 000,00

Kafkův dům

105 000,00

000000000 - Zdroje HMP

105 000,00

Staroměstská tržnice

60 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - HOM

0043451

MHMP - HOM

0043453

60 000,00

Výkupy pozemků, budov a staveb

250 000,00

000000000 - Zdroje HMP

250 000,00

Nábřežní lavice a sociální zařízení

500,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - HOM

0043455

MHMP - HOM

0044070

MHMP - HOM
MHMP - HOM
MHMP - HOM
MHMP - HOM
MHMP - HOM

0044073
0044074
0044075
0044078
2570622

500,00

Fuchsova kavárna

24 000,00

000000000 - Zdroje HMP

24 000,00

Budovy zdravotnické záchranné služby

20 000,00

000000000 - Zdroje HMP

20 000,00

Muzeum ticha - Památník ŠOA

20 000,00

000000000 - Zdroje HMP

20 000,00

Nebytové objekty a stavby

60 000,00

000000000 - Zdroje HMP

60 000,00

Projekty, studie, příprava akcí

40 000,00

000000000 - Zdroje HMP

40 000,00

Revitalizace objektu U Hrušky

50 000,00

000000000 - Zdroje HMP

50 000,00

Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy

5 000,00

108100107 - Spolufin. odb. MHMP-investiční způsobilé výdaje

5 000,00

Celkem správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr

1 074 200,00

Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová
MHMP - HOM
MHMP - HOM

0000000
0041447

Strašnice - hydroizolační práce

750,00

000000000 - Zdroje HMP

750,00

Strašnice - rek. cest v urnovém háji

500,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - HOM

0043450

MHMP - HOM

0044080

1 167,00

000000000 - Zdroje HMP

1 167,00

Motol - hydroizolační práce
000000000 - Zdroje HMP

POHŘEBNÍ ÚSTAV HMP

0000000

500,00

Motol - rozvody vody v urn. háji + studna

630,00
630,00

Rekonstrukce ohradní kolumbární zdi

1 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

1 000,00

POHŘEBNÍ ÚSTAV HMP

0000000

Vybud. společného hrobu na zpopel. ostatky
000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ

0000000

SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ

0042569

SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ

0042571
0043445
0043446
0043448
0044084

250,00
250,00

Hřbitov Vršovice -rek. ohradní zdi - I. etapa

7 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

7 000,00

Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl. hrobek

2 308,40

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

2 308,40

Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbitova

1 283,10

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

1 283,10

Hřbitov Olšany - dokončení EZS- kamerového systému

2 041,10

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

2 041,10

Restaurování významných náhrobků

5 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

5 000,00

Rek. komunikací na pražských hřbitovech

6 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

6 000,00

Rozšíření hřbitova Hostivař I. et.

6 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP
Celkem správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová

6 000,00
33 929,60

Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.
MHMP - HOM

0044072

Holešovická tržnice

100 000,00

000000000 - Zdroje HMP

100 000,00

Celkem správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

100 000,00
1 364 129,60

ÚPRAVA ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

09 - Vnitřní správa
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Odbor/organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava rozpočtu
kapitálových výdajů

Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib
MHMP - INI

0002912

Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP
000000000 - Zdroje HMP

MHMP - INI

0040106

MHMP - INI

0040449

MHMP - INI
MHMP - IAP
MHMP - IAP

0041946
0040082
0040083
0040099

MHMP - IAP

0040101

MHMP - IAP
MHMP - IAP

0040444
0040445

100 000,00

000000000 - Zdroje HMP

100 000,00

Metropolitní datové sítě

21 730,00

000000000 - Zdroje HMP

21 730,00

Bezpečnost IS/ICT

15 000,00

000000000 - Zdroje HMP

15 000,00

Agendové a provozní IS

39 300,00

000000000 - Zdroje HMP

39 300,00

Systémy pro správu dokumentů (DMS)

0040985

MHMP - IAP

0041729

MHMP - IAP

0041730
0041731

MHMP - IAP

0041943

000000000 - Zdroje HMP

20 000,00

Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)

30 000,00

000000000 - Zdroje HMP

30 000,00

Ekonomické IS

50 000,00

000000000 - Zdroje HMP

50 000,00

GIS, mapové služby a geoinformace

0041944

MHMP - IAP

0042663

MHMP - IAP

0042664
0043537

4 310,00
24 400,00

000000000 - Zdroje HMP

24 400,00

Integrační platforma a datový sklad

15 000,00

000000000 - Zdroje HMP

15 000,00

Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR

2 500,00
2 500,00

Správa identit (IDM)

10 000,00

000000000 - Zdroje HMP

10 000,00

Centrální Service Desk

2 000,00
2 000,00

Systémy spisové služby a podpůrných služeb

20 000,00

000000000 - Zdroje HMP

20 000,00

Softwarové nástroje pro řízení ICT

2 000,00

000000000 - Zdroje HMP

2 000,00

Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT

2 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - IAP

4 310,00

Projekty rozvoje IS MP HMP

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - IAP

500,00
20 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - IAP

500,00

Portály, weby a mobilní aplikace

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - IAP

70 000,00

Datová centra

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - IAP

70 000,00

Projekty ICT_Smart Cities
000000000 - Zdroje HMP

Celkem správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib

2 000,00
70 000,00
70 000,00
498 740,00

Správce: 0012 - ředitelka MHMP
MHMP - AMP
MHMP - AMP
MHMP - AMP
MHMP - INV
MHMP - INV

0000000
0043457
0044427
0000000
0043458

Střednědobá obnova a modernizace systémů AMP

1 000,00

000000000 - Zdroje HMP

1 000,00

Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I

5 500,00

000000000 - Zdroje HMP

5 500,00

Úpravy a dovybavení objektu Chodovec II

3 000,00

000000000 - Zdroje HMP

3 000,00

Multifunkční budova MHMP

7 000,00

000000000 - Zdroje HMP

7 000,00

Nová budova MHMP (projektová příprava)

1 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - SLU

0000000

MHMP - SLU

0006104

20 000,00

000000000 - Zdroje HMP

20 000,00

Obměna vozidel autoparku MHMP
000000000 - Zdroje HMP

MHMP - SLU

0008103

1 000,00

Říční přivaděč - Nová radnice

3 000,00
3 000,00

Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce

112 000,00

000000000 - Zdroje HMP

112 000,00
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MHMP - SLU
MHMP - SLU
MHMP - SLU
MHMP - SLU
MHMP - SLU

0042579
0042712
0042894
0042972
0044085

Rozvoj a obnova JBS

25 944,00

000000000 - Zdroje HMP

25 944,00

Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC

3 556,00

000000000 - Zdroje HMP

3 556,00

Rekonstrukce Staroměstské radnice

5 000,00

000000000 - Zdroje HMP

5 000,00

Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU

1 000,00

000000000 - Zdroje HMP

1 000,00

Chlazení Nové radnice

5 000,00

000000000 - Zdroje HMP
MHMP - SLU

0044087

MHMP - SLU

0044088

MHMP - SLU

0044089

5 000,00

Revitalizace objektu Varhulíkové

30 000,00

000000000 - Zdroje HMP

30 000,00

Vybavení objektů MHMP

20 000,00

000000000 - Zdroje HMP

20 000,00

Úpravy objektů MHMP

30 000,00

000000000 - Zdroje HMP

30 000,00
273 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

771 740,00

Celkem správce: 0012 - ředitelka MHMP
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Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne

Úprava rozpočtu KV "převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku
2018 do roku 2019"

Úpravu rozpočtu KV

Název

kap.

Kapitálové výdaje

01

Rozvoj obce

435 000,00

02

Městská infrastruktura

227 600,00

03

Doprava

334 850,00

04

Školství, mládež a sport

05

Zdravotnictví a sociální oblast

06

Kultura a cestovní ruch

07

Bezpečnost

227 625,10

08

Hospodářství

474 883,20

09

Vnitřní správa

372 200,00

CELKEM

10 720,00
225 059,00
82 590,00

2 390 527,30

Kapitola 01- Rozvoj obce - úprava rozpočtu KV- převod finančních prostředků do
roku 2019
Kapitálové výdaje
Akce
č.odboru

Název odboru/
organizace

ÚZ

Text
název akce

č.akce

Kapitálové výdaje v tis.Kč

21

INV MHMP

0000026

Úprava Parteru nám. J. Palacha

8 000,00

21

INV MHMP

0042807

Rekonstrukce Bělohorské ulice

12 000,00

21

INV MHMP

0000187

21

INV MHMP

0008264

13 000,00

21

INV MHMP

0008267

Kolektor Václavské náměstí
Pobřežní III, et. 0003 proplachovací kanál
Karlín
Příměstský park Soutok

21

INV MHMP

0040555

Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

32 000,00

21

INV MHMP

0042794

Náplavka Ledárny

12 000,00

21

INV MHMP

0042795

Náplavka Holešovice

22 000,00

21

INV MHMP

00012

0008613

Bytové domy Dolní Počernice - Jih

10 000,00

21

INV MHMP

00012

0043312

Černý Most II-5.stavba, et. 0002

25 000,00

21

INV MHMP

00012

0043905

Bytové domy Praha 13

10 000,00

20

INV MHMP

0004679

14 000,00

35

HOM MHMP

0043773

35

HOM MHMP

0043912

Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín
Revitalizace spodní části Václavského
náměstí
Štvanice

34

IPR PRAHA

0044553

Areál Emauzy - rekonstukce

00094

Kapitola 01 kapitálové výdaje c e l k e m

9 000,00

95 000,00

150 000,00
10 000,00
13 000,00

435 000,00

Kapitola 02 - Městská infrastruktura úprava rozpočtu KV- převod finančních
prostředků do roku 2019
Kapitálové výdaje
Akce
č.odboru

Název odboru/
organizace

ÚZ

Text
název akce

č.akce

Kapitálové výdaje v tis.Kč

21

INV MHMP

0000012

Protipovod.opatř.na ochr. HMP

14 000,00

21

INV MHMP

0000057

Prodloužení stoky A2

58 000,00

21

INV MHMP

0008548

Kanal.sběrač H - prodloužení do Běchovic

20 000,00

21

INV MHMP

0008781

Prodloužení sběrače "T" do Třebonic

7 000,00

21

INV MHMP

0040019

Prodloužení sběrače G do Uhřiněvsi

3 000,00

21

INV MHMP

0042804

Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.

21

INV MHMP

0042811

Vodovod Botanická zahrada

3 000,00

54

Botanická zahrada HMP

00094

0006484

Vstupní objekt - Areál SEVER

2 000,00

54

Botanická zahrada HMP

00094

0008278

Výstavní pavilon - Areál JIH

54

Zoologická zahrada HMP

00094

0042123

Pavilon goril - nový

54

Zoologická zahrada HMP

00094

0042818

Náhradní objekty za Bosnu

6 000,00

54

Zoologická zahrada HMP

00094

0043048

Expozice pand velkých

6 500,00

54

Zoologická zahrada HMP

00094

0043049

Expozice Arktidy - lední medvědi

54

OCP MHMP

0041459

54

OCP MHMP

0043914

Pilotní projekty v životním prostředí
Projekt Re-Use centrum na území hl.m.
Prahy

54

OCP MHMP

0004452

Letenské sady - obnova ploch zeleně I. kat

4 100,00

54

OCP MHMP

0006954

Obora Hvězda - obnova

4 000,00

54

OCP MHMP

0042815

Revitalizace Letenských sadů

2 000,00

54

OCP MHMP

0043326

Revitalizace Královské obory

2 800,00

54

Lesy hl.m. Prahy

00094

0043078

Rekonstrukce objektů lesního hospodářství

54

Lesy hl.m. Prahy

00094

0043079

Rekonstrukce objektů vodního
hospodářství

2 200,00

54

Lesy hl.m. Prahy

00094

0043081

Záchranná stanice hl. m. Prahy

7 000,00

Kapitola 02 kapitálové výdaje c e l k e m

19 500,00

700,00
28 000,00

6 500,00
10 000,00
9 500,00

11 800,00

227 600,00

Kapitola 03 - Doprava - úprava rozpočtu KV- převod finančních prostředků do roku
2019
Kapitálové výdaje
Akce
č.odboru

Název odboru/
organizace

ÚZ

č.akce

Text
název akce

Kapitálové výdaje v tis.Kč

21

INV MHMP

0000081

MO Pelc/Tyrolka - Balabenka

21

INV MHMP

0000094

MO Balabenka - Štěrboholská radiála

28 000,00

21

INV MHMP

0008313

12 000,00

21

INV MHMP

0008560

21

INV MHMP

0042177

Libeňská spojka
Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským
okruhem
Zelená Malovanka

21

INV MHMP

0042479

Obchvatová komunikace Písnice

4 000,00

21

INV MHMP

0042808

Rekonstrukce Vinohradské ulice

4 000,00

21

INV MHMP

0042822

Lávka Holešovice - Karlín

4 500,00

21

INV MHMP

0042932

P+R Černý Most III.

21

INV MHMP

0042935

P+R Opatov

21

INV MHMP

0043327

Pod Táborem - zeď

29

DP HMP, a.s.

0042495

Bezbariér. zpřístup. st. metra Karlovo nám.

29

MHMP RFD - SK

0043925

Zaříz. pro přen. pol. a dal. provoz.dat z
voz.MHD

00094

Kapitola 03 kapitálové výdaje c e l k e m

6 000,00

20 500,00
3 500,00

12 000,00
3 000,00
39 000,00
175 000,00
23 350,00

334 850,00

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - úprava rozpočtu KV- převod finančních
prostředků do roku 2019
Kapitálové výdaje
Akce
č.odboru

Název odboru/
organizace

21

INV MHMP

61

Dům dětí a mládeže HMP

ÚZ

00094

č.akce

Text
název akce

0043010

VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavby
tělocvičny

0043766

Nástavba objektu letních šaten v areálu
Stadionu mládeže

Kapitola 04 kapitálové výdaje c e l k e m

Kapitálové výdaje v tis.Kč
4 500,00

6 220,00

10 720,00

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast úprava rozpočtu KV- převod finančních
prostředků do roku 2019
Kapitálové výdaje
Akce
č.odboru

Název odboru/
organizace

ÚZ

Text
název akce

č.akce

Kapitálové výdaje v tis.Kč

04

ZSP MHMP

0044042

Rezerva 2018 - 2020

16 000,00

21

INV MHMP

0042979

Terezín - rek. objektu Pražská

16 000,00

21

INV MHMP

0044119

Palata II - výstavba budovy

30 000,00

04

ZSP MHMP

0044042

Rezerva 2018 - 2020

20 000,00

35

HOM MHMP

0041932

Rek. ČOV Nem. Na Bulovce

36 300,00

35

HOM MHMP

0042548

35

HOM MHMP

0042549

Nem. Na Bulovce-rek. pav. č.5 chirurgie

35

HOM MHMP

0043955

Bulovka - rek. ubytovny sester

35

HOM MHMP

0044041

Stavby pro řešení bezdomovectví

04

DS Háje

00094

0044024

Revitalizace vnitřní zahrady

04

DS Elišky Purkyňové

00094

0044183

Revitalizace parkových ploch Cvičebná

5 400,00

04

DS Nová slunečnice

00094

0044332

Náhradní zdroj el. energie

6 000,00

04

DS Pyšely

00094

0043382

Rek. podkroví, I. a II. patra

5 400,00

04

DZR Terezín

00094

0044117

Výměna protipožárních dveří

3 200,00

04

DD Charlotty Masarykové

00094

0043954

Rekonstrukce zahrady

1 230,00

04

Městská poliklinika Praha

00094

0043958

Evakuační rozhlas - ucelený dispečink

04

Městská poliklinika Praha

00094

0043967

Rozšíření telefonní ústředny

04

ZZS HMP

00094

0043971

Rekonstrukce budovy Nádražní

Rek. kanal. sítě v areálu Nem. na Bulovce

Kapitola 05 kapitálové výdaje c e l k e m

25 000,00
27 500,00
9 009,00
18 000,00
300,00

120,00
100,00
5 500,00

225 059,00

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch úprava rozpočtu KV- převod finančních
prostředků do roku 2019
Kapitálové výdaje
Akce
č.odboru

Název odboru/
organizace

ÚZ

č.akce

Text
název akce

Kapitálové výdaje v tis.Kč

62

Divadlo na Vinohradech

00094

0043429

62

Divadlo na Vinohradech

00094

0044044

Modernizace zařízení scénické divadelní
techniky
Celková rekonstrukce budovy DnV

62

Galerie hl.m. Prahy

00094

0041874

Kopie Mariánského sloupu - Hradčan. nám.

62

Galerie hl.m. Prahy

00094

0042153

Rek. Hospodářských budov - Troj. zámek

62

Galerie hl.m. Prahy

00094

0042556

62

Galerie hl.m. Prahy

00094

0044048

62

Muzeum hl.m.Prahy

00094

0007778

Rek. a restaur. zahrad. schodiště - Troj.
zámek
Rek. a restaurování pomníků a veřejných
plastik
Rek. a obn. hl. budovy a výst.nové

62

Muzeum hl.m.Prahy

00094

0043431

Vybavení restaurátor. dílny - HB

1 300,00

62

Muzeum hl.m.Prahy

00094

0043432

Rek. Domu U Zlatého prstenu

4 600,00

62

Muzeum hl.m.Prahy

00094

0044057

Obnova Prašné brány

62

Městská knihovna v Praze

00094

0041429

Výstavba knihovny

62

Městská knihovna v Praze

00094

0043434

Rek. banky pro knihovnu Nusle

18 100,00

21

INV MHMP

0041176

Rek. Šlechtovy restaurace

10 000,00

80

OPP MHMP

0043638

Grafické zpracování management plánu
HMP

Kapitola 06 kapitálové výdaje c e l k e m

15 000,00
2 000,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
14 000,00

4 000,00
10 040,00

50,00

82 590,00

Kapitola 07 - Bezpečnost - úprava rozpočtu KV- převod finančních prostředků do
roku 2019
Kapitálové výdaje
Akce
č.odboru

Název odboru/
organizace

ÚZ

č.akce

Text
název akce

Kapitálové výdaje v tis.Kč

32

INI MHMP

0004730

Výstavba elektronických sirén

39 887,30

32

INI MHMP

0042568

Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa

90 044,70

32

INI MHMP

0007154

Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA

4 793,10

21

INV MHMP

0041438

Výstavba has. zbrojnice Zbraslav

2 000,00

21

INV MHMP

0042973

Výstavba has. zbrojnice Praha 13

5 500,00

21

INV MHMP

0042974

Výstavba has. zbrojnice Nebušice

1 500,00

21

INV MHMP

0042975

Výstavba has. zbrojnice Satalice

7 000,00

21

INV MHMP

0042976

Výstavba has. zbrojnice Suchdol

2 000,00

21

INV MHMP

0042977

Výstavba has. zbrojnice Zličín

3 000,00

21

INV MHMP

0044061

4 000,00

21

INV MHMP

0044062

11 000,00

39

BEZ MHMP

0042885

Protipožární nádrž Dubeč
Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha Klánovice
Digitální povodňový plán

39

BEZ MHMP

0044065

Mapování studen využitelných pro NZV

2 500,00

39

BEZ MHMP

0043440

Systém OŘ při povodních

3 800,00

39

BEZ MHMP

0044066

Realizace kriz.připravenosti nemocnic

39

BEZ MHMP

0044067

Realizace náhr.zdrojů energie PVS a.s.

Kapitola 07 kapitálové výdaje c e l k e m

2 600,00

2 800,00
45 200,00

227 625,10

Kapitola 08 - Hospodářství úprava rozpočtu KV- převod finančních prostředků do
roku 2019
Kapitálové výdaje
Akce
č.odboru

Název odboru/
organizace

ÚZ

č.akce

Text
název akce

Kapitálové výdaje v tis.Kč

35

HOM MHMP

00012

0044313

Rek. BD pro seniory z FRDB

71 928,80

35

HOM MHMP

00012

0044314

Rek. BD zvl. určení z FRDB

28 026,00

35

HOM MHMP

00012

0044315

Rek. BD v ul. Pešlova z FRDB

35

HOM MHMP

00012

0044316

Rek. BD v ul. Wassermannova z FRDB

35

HOM MHMP

00012

0044317

Rek. BD v ul. Hřenská z FRDB

35

HOM MHMP

00012

0044318

Rek. BD v ul. Karla Hlaváčka z FRDB

18 687,50

35

HOM MHMP

00012

0044319

Rek. BD v ul. Makovského z FRDB

20 700,00

35

HOM MHMP

0041726

Dům u Minuty

10 820,00

0080630

Dotace pro MČ Praha 8 - IV akce Výstavba
budovy "Nová Palmovka"

16

ROZ MHMP

Kapitola 08 kapitálové výdaje c e l k e m

6 593,00
14 447,90
3 680,00

300 000,00

474 883,20

Kapitola 09 - Vnitřní správa úprava rozpočtu KV- převod finančních prostředků do
roku 2019
Kapitálové výdaje
Akce
č.odboru

Název odboru/
organizace

ÚZ

č.akce

Text
název akce
Rezerva - výstavba budovy ÚMČ Praha 12

16

ROZ MHMP

0043105

03

AMP MHMP

0043457

21

INV MHMP

01

Kapitálové výdaje v tis.Kč
250 000,00

0040554

Střední stavební obnova a modernizace
Chodovec I
Společný objekt Chodovec

2 000,00

SLU MHMP

0005778

Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

3 500,00

01

SLU MHMP

0006567

01

SLU MHMP

0008103

Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce

01

SLU MHMP

0042579

Rozvoj a obnova JBS

01

SLU MHMP

0042972

Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU

01

SLU MHMP

0043456

Rek. stávajícího OS KŠ v budově NR

20 000,00

01

SLU MHMP

0044087

Revitalizace objektu Varhulíkové

28 500,00

Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP

Kapitola 09 kapitálové výdaje c e l k e m

4 800,00

900,00
58 000,00
4 000,00
500,00

372 200,00

Důvodová zpráva
R-32221
Předkládaný materiál vychází z usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/18 ze dne 13. 12.
2018, kterým byl schválen rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2019 a zároveň byl Radě hl.
m. Prahy uložen úkol předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy úpravu schváleného rozpočtu –
návrh na případnou úpravu běžných výdajů, rozdělení kapitálových výdajů a zapracování
požadavků na přesuny nevyčerpaných výdajů z roku 2018 do roku 2019. Předkládaný
materiál představuje ve všech ohledech naplnění tohoto úkolu.
Předmětem tohoto materiálu je úprava běžných výdajů, rozdělení kapitálových výdajů a
přesun nevyčerpaných výdajů z roku 2018 do roku 2019. V souvislosti s tím obsahuje logicky
i doprovodné součásti rozpočtového opatření tak, aby toto bylo zdrojově vyrovnané.
A) Úprava běžných výdajů
V rámci podrobného projednávání schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok
2019 jednotlivými správci rozpočtových kapitol s věcně příslušnými odbory
Magistrátu hl. m. Prahy byly v jednotlivých oblastech rozpočtu identifikovány možné
úspory běžných výdajů. Nalezeny byly napříč prakticky celým rozpočtem vlastního hl.
m. Prahy, rozpočtové opatření na běžných výdajích tak ovlivňuje rozpočtové kapitoly
01, 03, 04, 06, 07, 08 a 09. Z podstatné části se jedná o eliminaci rezerv vytvořených
ve schváleném rozpočtu běžných výdajů vlastního hl. m. Prahy na rok 2019. Další
úpravy navazují na vyhodnocení čerpání rozpočtu běžných výdajů vlastního hl. m.
Prahy v roce 2018, resp. ve vztahu k doúčtovanému hospodaření k 30. 11. 2018.
Kompenzace Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s., je dotčena v souvislosti se
snížením výše přiměřeného zisku. Celkem tímto způsobem dochází ke snížení
rozpočtu běžných výdajů v částce 1 157 368,4 tis. Kč.
Opačným směrem působí rozpočtové opatření na běžných výdajích kap. 03, ORG
0000000 „INV – 03 – oprava Karlova mostu“, neboť při projednávání úpravy rozpočtu
kapitálových výdajů vlastního hl. m. Prahy na rok 2019 na tuto akci došlo v souladu
s minulými účetními postupy k upřesnění charakteru výdajů souvisejících s opravou
Karlova mostu a v rámci jejich přesunu do kap. 03 – Doprava zároveň k návrhu na
posílení rozpočtu běžných výdajů vlastního hl. m. Prahy na rok 2019 o 5 000,0 tis. Kč.
Celkem tak ve prospěch investic z běžných výdajů směřuje 1 152 368,4 tis. Kč.
B) Rozdělení kapitálových výdajů
V oblasti kapitálových výdajů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy dochází nejprve ke
snížení rozpočtu ORG 44549 „Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Inteligentní budovy“
o 170 000,0 tis. Kč a dále využití rozpočtu ORG 44524 „Rezerva na kapitálové výdaje
r. 2019“ v částce 8 216 078,4 tis. Kč plus 151 000,0 tis. Kč ze zdrojů Fondu rozvoje
dostupného bydlení na území hl. m. Prahy. Výsledkem celého rozpočtového opatření
v součtu s částmi A, C a D je rozdělení kapitálových výdajů rozpočtu vlastního hl. m.
Prahy na rok 2019 v částce 10 652 757,8 tis. Kč plus 56 000,0 tis. Kč ze zdrojů Fondu
rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy plus 145 500,0 tis. Kč z dočasně
volných zdrojů na předfinancování investičního transferu ze zdrojů Státního fondu
dopravní infrastruktury, celkem tedy 10 854 257,8 tis. Kč. V součtu se zdroji
uvedenými v částech A, C a D dochází k posílení kapitálových výdajů o 2 317 179,4
tis. Kč.

C) Přesun nevyčerpaných výdajů z roku 2018 do roku 2019
Oproti původním předpokladům dochází po důkladné analýze podkladů jednotlivými
správci rozpočtových kapitol k přesunu nevyčerpaných finančních prostředků v oblasti
investic pouze v rozsahu 2 181 464,1 tis. Kč plus 209 063,2 tis. Kč ze zdrojů Fondu
rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy. Rozdíl oproti původně
předpokládané částce, tj. 3 295 775,1 tis. Kč plus 209 063,2 tis. Kč ze zdrojů Fondu
rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy, tedy rozdílová částka 1 114 311,0
tis. Kč slouží ke krytí návrhu úpravy rozpočtu kapitálových výdajů viz část B.
Prostým rozdílem částek v částech B a C docházíme k čisté změně rozpočtu
kapitálových výdajů – navýšení o 1 202 868,4 tis. Kč.
D) Doprovodné součásti rozpočtového opatření
Úprava rozpočtu příjmů vč. třídy 8 – financování v sobě zahrnuje tři součásti. Jednak
se jedná o vrácení původně zapojených prostředků z Fondu rozvoje dostupného
bydlení na území hl. m. Prahy v částce 141 000,0 tis. Kč, a to z důvodu přehodnocení
zdrojů financování investičních akcí v oblasti bytové politiky v kap. 01 – Rozvoj obce.
Podobně, avšak v opačném gardu dochází k zapojení prostředků z Fondu rozvoje
dostupného bydlení na území hl. m. Prahy v částce 46 000,0 tis. Kč, a to z důvodu
přehodnocení zdrojů financování investičních akcí v oblasti bytové politiky v kap. 08
– Hospodářství.
Konečně dochází k zapojení dočasně volných zdrojů na krytí kapitálových výdajů
v kap. 03 – Doprava, kde se předpokládá financování investičním transferem ze zdrojů
Státního fondu dopravní infrastruktury na ORG 40648 „Štěrboholská spojka, soubor
staveb“ v částce 145 500,0 tis. Kč. Celkem se tak jedná o navýšení zapojení tř. 8 –
financování o 50 500,0 tis. Kč.
Shrneme-li, díky přehodnocení zapojení prostředků z Fondu rozvoje dostupného bydlení na
území hl. m. Prahy, díky zapojení dočasně volných zdrojů na předfinancování investičního
transferu ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury a díky úpravě běžných výdajů
dochází k navýšení kapitálových výdajů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy o 1 202 868,4 tis.
Kč.
Návrh usnesení kromě úpravy rozpočtu vč. souvisejícího přejmenování některých investičních
akcí rozpočtu vlastního hl. m. Prahy obsahuje také 3 rozpočtová pravidla, ke kterým Rada hl.
m. Prahy dospěla právě v průběhu rozpočtových jednáních následujících po schválení
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019. Tato pravidla by měla vést k vyšší
systematičnosti, přehlednosti a také profinancovanosti kapitálových výdajů na úrovni hl. m.
Prahy jako konsolidovaného celku. Inspirací k tomuto kroku bylo Radě hl. m. Prahy vlastní
usnesení č. 93 ze dne 28. 1. 2019, kterým byla schválena Pravidla pro poskytování dotací
z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap.
10) na rok 2019.
Pro úplnost dodejme, že schválený rozpočet kapitálových výdajů vlastního hl. m. Prahy na
rok 2019 dle shora uvedeného usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy činil 18 243 633,9 tis. Kč
a podle dostupných statistik byl svým objemem nejvyšší v historii metropole.

Kapitálové výdaje - komentáře
KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE
MHMP – INV
0000000 - Městské byty Kamýk
Předpokládaná výstavba je 70 bytů, část objektu bude využita pro občanské vybavení. Kromě
bytového objektu je součástí stavby realizace příjezdových a vnitro areálových komunikací včetně
parkovacích stání a potřebná technická infrastruktura. Lokalita byla doporučena ověřovací studií z
02/2018, dle analýzy Vytipování pozemků pro veřejnou bytovou výstavbu z 02/2017, zpracovanou
IPRem Praha. Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen na zpracování architektonické studie,
dokumentace pro územní rozhodnutí a související inženýrskou činnost.
0000000 - Rekonstrukce předpolí Výtoňského mostu
Jedná se o návaznost na nový železniční tříkolejný most a nové zastávky, úprava ulic na předpolí
včetně parteru pod oblouky stávajícího kamenného mostu ve stavu koncepční studie.
0000000 - Rozvojové projekty bytové výstavby
Jedná se o prověření vhodných lokalit v majetku HMP pro komplexní bytovou výstavbu sídlištního
typu, včetně odpovídající technické a občanské vybavenosti. Návrh rozpočtu na r. 2019 zahrnuje
náklady na zajištění vyhledávacích a ověřovacích studií, případně technických podkladů pro
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
0000000 - Uzel Vltavská
Jedná se o výstavbu přeložky tramvajové tratě, přestavbu jižního vestibulu metra a nové propojení
pod železniční tratí. Součástí stavby je úprava mimoúrovňové křižovatky před bývalými
Elektrickými podniky.
0000016 - Centrální park JZM I
Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek
s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena, jsou
zrealizovány a dány do užívání 4 etapy. Bylo rozhodnuto, že poslední etapou bude etapa 0005.
Jedná se o výsadbu a revitalizaci stávající zeleně, gabionové zídky, komunikace pro pěší a cyklisty,
parkový mobiliář, lávku přes Stodůlecký potok, veřejné osvětlení. Projektant zpracoval PD k SP
na et. 0005. Stavební úřad rozhodl, že výše uvedené objekty et. 0005 lze povolit formou ohlášení
stavby. Na základě žádosti mandatáře SIN spol. s.r.o. ze dne 6. 9. 2013 bylo vydáno ohlášení dne
29.12.2013. Projektant zpracoval dokumentaci pro zadání stavby, dokumentace ZDS byla předána
na OTV 11/2014. Etapa 0005 v 11/2015 zahájena. Stavební práce podle projektové dokumentace
byly zahájeny v 11/2016, dokončení etapy dle smlouvy bylo 06/2017. Stavba dokončena. Dne 29.
11. 2017 bylo zahájeno přejímací řízení. Probíhá odsouhlasení změn vyvolaných v průběhu stavby.
Pro připojení VO větev C bylo určeno nové místo připojení. Proto bylo nutné požádat stavební
úřad MČ Praha 13 o změnu stavby před dokončením. Stavební úřad ÚMČ Prahy 13 vydal 28. 3.

2018 souhlas se změnou ohlašované stavby (nabytí právní moci 9. 4. 2018). Finanční prostředky v
roce 2019 budou použity na další etapy, a to na projektovou přípravu a inženýrskou činnost.
0000026 - Úprava Parteru náměstí Jana Palacha
Jedná se o úpravu náměstí Jana Palacha v Praze 1, přilehlých partií Alšova nábřeží a části ulic
Křížovnická a 17. listopadu podle vítězného návrhu architekta Králíčka z architektonické soutěže
uskutečněné v roce 2002. Úprava ze stavebního hlediska představuje především odstranění
stávajícího nádechového objektu vzduchotechniky podzemních garáží a vybudování nového
objektu. Dále pohledovou úpravu povrchu náměstí a Alšova nábřeží, a úpravu vedení tramvajové
trati v Křížovnické ulici a 17. listopadu. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na
projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti.
0000090 - Investorská příprava pro stavby v kapitole 01
V rámci této akce budou hrazeny faktury na investorskou a projektovou činnost pro stavby, které
nejsou zařazeny do rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje také náklady na výkup
pozemků za předpokládanou cenu 9 000 tisíc Kč na bývalé stavbě komplexní bytové výstavbě č.
9172 Velká ohrada, 14. stavba, která byla ukončena v roce 2008.
0004500 - Kolektor Centrum I.
Cílem této akce je propojení stávajícího kolektoru Centrum I s realizovaným kolektorem Hlávkův
most. Tento kolektor 2. kategorie je situován od jámy J20 na Senovážném náměstí a následně přes
ulici Opletalova směrem Na Florenci a Těšnov, kde se napojí v komoře TK 101 na kolektor
Hlávkův most, resp. kolektor RNLS. O realizaci tohoto záměru, oproti severnímu rozšíření přes
ulici Truhlářská směrem na kolektor RNLS, bude rozhodnuto na základě zpracované ověřovací
studie. Návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje, v návaznosti na schválené závěry z ověřovací studie,
náklady na zahájení projektových prací (DUR), včetně podrobného hydrogeologického průzkumu
a následnou investorskou přípravu.
0004502 - Park u Čeňku
Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu na území městských
částí Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Hostavice, který nabídne prostor pro
celoroční volnočasové a sportovní aktivity obyvatel. Stavba je rozdělena na sedm etap. Etapa 0001
Centrum - zemní práce a komunikace je dokončena, etapa 0007 Hřiště a stezky je v realizaci a na
etapu 0003 je vydané územní rozhodnutí. Navrhované finanční prostředky na rok 2019 umožní
dofinancovat etapu 0007, dokončit projektovou přípravu etapy 0003 ve stupni DSP a zahájit její
realizaci.
0007496 - Kolektor Centrum-Smíchov
Jedná se o kolektor 2. kategorie, jehož trasa bude spojovat lokalitu danou ulicemi Kateřinská a Ke
Karlovu na pravém břehu Vltavy a lokalitu levobřežní danou ulicemi Plzeňská, Na Zatlance
a Kováků. Na tuto akci je vydáno právoplatné stavební povolení. Návrh rozpočtu na r. 2019
obsahuje náklady na dokumentaci pro zadání stavebních prací, na výběr zhotovitele stavby a na
zahájení stavby.
0008262 - Jižní Město I - ukončení Centrálního parku
Jedná se o prostor od stanice metra Opatov až ke konečné stanici metra Háje - prostor mezi
bytovými objekty nad tunelem metra, který bude využit jako sportovně odpočinková zóna pro

obyvatele JM I. Je dokončena etapa 0001 - 0005. Zbývá zrealizovat etapu 0006, což jsou 2/3 plochy
celého parku. Na tuto etapu bylo vydáno územní rozhodnutí v r. 2011. Projekt pro výběr zhotovitele
předán v 06/2014. V roce 2018 bylo vydáno stavební povolení a zahájena realizace 1. části etapy
0006 Západ. Finanční prostředky pro rok 2019 budou použity na realizaci etapy 0006, 2. část promenády, komunikace včetně přilehlých chodníků, slavnostní osvětlení, cyklostezky
a projektovou a inženýrskou činnost.
0008268 - Rokytka - rozvoj území
Zájmová činnost je vymezena ul. Freyova, Kolbenova, Poděbradská a Kbelská převážně na území
bývalých průmyslových podniků. V pásu podél Rokytky od hořejšího rybníka ke křížení s ul.
Freyovou je v rámci studie navržena oblast s parkovou úpravou neformální přirozené skladby
rostlin a stromů. Kromě pěších a cyklistických stezek zde mají být různá zařízení pro sport (ragby,
tenis, volejbal atd.), začleněn jezdecký klub, sociální zázemí atd. Stavba je rozdělena na etapy:
etapa 0002 Kovanecká (cyklostezka 256 m) územní rozhodnutí doplněno dle požadavku ÚMČ
Praha 9 (nová vyjádření PPD, PRE a dalších propadlých vyjádření), územní řízení zahájeno v
04/2016, lhůta vyvěšení uplynula, ÚR vydáno 1. 8. 2016. Čeká se na zpracování DSP. etapa 0006
Park Zahrádky - podána žádost o vydání ÚR v 01/2015, dopracována PD po podmínkách ÚMČ
Praha 9 - OŽPD, PRE, PVKT, PT, a PPD a tento čistopis včetně vyjádření předán na OVÚR ÚMČ
Praha 9 - územní rozhodnutí vydáno 17.5.2016, čeká se na nabytí právní moci. Následně
dopracována PD pro stavební řízení. Stavební řízení zahájeno 15. 5. 2017, čeká se na vydání SP.
Etapa 0007 Mezitraťová (cyklostezka 720 m) ÚR vydáno, ÚMČ Praha 9 podáno odvolání pí
Halvorsen Banks, MHMP SUP vrátil územní řízení k novému projednání a úpravě trasy. PD
přepracována a probíhá nové projednání. Finanční prostředky pro rok 2019 budou použity na
dokončení realizace etapy 0006 Park Zahrádky a inženýrskou a projektovou činnost u etap 0002
Kovanecká a 0007 Mezitraťová.
0008613 - Bytové domy Dolní Počernice-Jih
Předmětem této akce je výstavba 9 bytových domů s celkovým počtem 310 bytových jednotek.
Součástí stavby je realizace příjezdových a vnitro areálových komunikací včetně garáží (podzemní
část polyfunkčního domu), parkovacích stání a potřebné technické infrastruktury. Na stavbu jsou
vydaná pravomocná stavební povolení, která jsou průběžně aktualizována. Návrh rozpočtu na rok
2019 je určen na zahájení stavby, související inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru. K
Nadzemní část polyfunkčního objektu bude využita k ekonomickým účelům. Jsou zde navrženy 4
ordinace lékaře, 2 prodejny, dětský klub, kavárna a nezbytné sociální a technické zázemí. Jedná se
o jednopodlažní objekt o rozměrech cca 30 x 45 m. Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen na
zahájení stavby, související inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru.
0008615 - Kolektor Hlávkův most
Tento kolektor propojuje pod Vltavou provozované kolektory. Rekonstrukce nábřeží Ludvíka
Svobody - pravobřežní a Severní předmostí Hlávkova mostu - levobřežní. Svým profilem 4,5 x 3,0
m umožňuje vedení veškerých trubních i kabelových sítí, které jsou v současné době uloženy v
tělese Hlávkova mostu a je podmiňující pro plánované provedení rekonstrukce tohoto mostu.
Rozšířením jámy J 101 o technickou komoru TK 101 je umožněn další rozvoj kolektorové sítě 2.
kategorie Centra I a překabelizace centra Prahy z nové 400 kV Rozvodny v Praze 8 - Karlíně. Profil
kolektoru je navržen i s rezervou pro možný budoucí nárůst potřeb jednotlivých správců
inženýrských sítí. Délka trasy kolektoru je 410 m. Součástí kolektoru jsou 4 šachty, z toho jedna,

situovaná na ostrově Štvanice, je těžním místem a následně místem s nasáváním vzduchu pro
systém VZT. V listopadu 2018 byla tato stavba v plném rozsahu ukončena, včetně uzavření
protokolů o předání a převzetí dokončeného díla. Následovat budou komplexní zkoušky a
provedení protipovodňových opatření v daných kolektorech RNLS a SPHM. Návrh rozpočtu na
rok 2019 zahrnuje náklady na inženýrskou a projektovou činnost včetně stavebních prací
souvisejících s dokončením stavby a její kolaudací.
0008783 - Podjezd Chlumecká
Akce je dokončena, zbývá uzavřít majetkoprávní vztahy - zatím nemožnost výkupu pozemku od
společnosti SCONTO Immobilien s.r.i. (v KN zapsaná poznámka spornosti a podaná žaloba).
Návrh rozpočtu na rok 2019 představuje dokončení majetkoprávního vypořádání stavby.
0040555 - Zokruhování výtlačného řadu Praha východ
Stavba řeší současné potíže zásobování vodou v území mezi Újezdem u Průhonic, Pitkovicemi,
Křeslicemi a Uhříněvsí. Jedná se o výstavbu řadu DN 800 v celkové délce 5,5 km - Újezd u
Průhonic - Pitkovice - Uhříněves. Stavba se rozděluje na 2 etapy: etapu 0001 Uhříněves - Újezd u
Průhonic, etapu 0002 Újezd u Průhonic - Jesenice. Etapa 0001 - Uhříněves - Újezd u Průhonic
obsahuje 1. část (trasa Uhříněves - Pitkovice). Na tuto část je vydáno územní rozhodnutí a stavební
povolení s nabytím právní moci 30. 4. 2016. Prodloužení stavebního povolení je s nabytím právní
moci do 30. 4. 2020. Etapa 0001 - 2. část (trasa Pitkovice - Újezd u Průhonic). Na tuto část je
vydáno územní rozhodnutí a zpracován projekt EIA. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady
na etapu 0001 - Uhříněves - Újezd u Průhonic, a to na realizaci 1. části a na projektovou
a inženýrskou činnost 2. části.
0042700 - Revitalizace Malostranského náměstí
Předpokládá se, že rozsah revitalizace bude zahrnovat úpravy dispozice a konstrukce obrub,
chodníků, vozovky, volných ploch, rekonstrukce či přeložení inženýrských sítí, změny v řešení
dopravy (včetně dopravy v klidu), úpravy tramvajových zastávek a sloupů trakčního vedení, úpravy
veřejného osvětlení, doplnění či změna mobiliáře a řešení veřejné zeleně. V roce 2018 byly hrazeny
náklady na PD a platbu za archeologické sondy.
0042802 - Dofakturace pro kapitolu 01
Jedná se o úhradu faktur za provedené práce na dokončených stavbách v roce 2018, které budou
předloženy k proplacení v roce 2019. Finanční prostředky, které byly v průběhu roku 2018 pro
tento účel vynaloženy, byly koncem roku společným tiskem do RHMP převedeny na jednotlivé
stavby.
0042805 - Kolektor Žižkov II.
Tento kolektor 2. kategorie je volným pokračováním kolektoru Žižkov, který tento propojuje
s kolektorem Centrum I. Jedná se o trasu - úsek od jámy J1 v prostoru Havlíčkova náměstí (Žižkov)
po jámu J20 na Senovážném náměstí (Centrum I). Součástí kolektoru je odbočná větev z kabelové
komory TK22 po jámu J22 na Kostnickém náměstí. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady
na zhotovení dokumentace k územnímu řízení (DÚR), včetně potřebných průzkumů, zaměření a
zahájení investorské přípravy.

0042807 - Rekonstrukce Bělohorské ulice
Jedná se o celkovou rekonstrukci Bělohorské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Patočkova
po křižovatku s ulicí Myslbekova, ulicí Dlabačov a na ně navazující veřejná prostranství včetně
částečné rekonstrukce tramvajové trati. Probíhá výběrové řízení na projektovou a inženýrskou
činnost. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na zpracování projektové dokumentace
a inženýrské činnosti při přípravě stavby.
0043315 - Vybíralova
Projekt se týká lokality Praha 14 - Černý Most v okolí ulice Vybíralova. Jde o revitalizaci ulic na
sídlišti - Vybíralova, kpt. Stránského a přiléhajících parkovacích ploch. Tento projekt bude
koordinován s rekonstrukcí kolektorů. Předmětem návrhu bude kompletní rekonstrukce povrchů,
výsadba nového stromořadí, doplnění mobiliáře a bezpečnostních prvků a osvětlení. Řešené území
má rozlohu 2,2 ha. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na zajištění technických podkladů
a zahájení zpracování projektové dokumentace.
0043907 - Městské byty Libeň
Předpokládaná výstavba je 29 bytů. Kromě bytových objektů je součástí stavby realizace
příjezdových a vnitro areálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebná technická
infrastruktura. Lokalita byla doporučena ověřovací studií z 02/2018, dle analýzy Vytipování
pozemků pro veřejnou bytovou výstavbu z 02/2017, zpracovanou IPRem Praha. Návrh rozpočtu
na rok 2019 je určen na zpracování architektonické studie, dokumentace pro územní rozhodnutí
včetně inženýrské činnosti.
0044435 - Bytové domy Hrdlořezy
Bytové domy Hrdlořezy představují bytovou výstavbu pro dostupné bydlení obyvatel Prahy
především z řad zaměstnanců ve zdravotnictví, školství, hasičských záchranných sborech apod.,
včetně jejich rodin, dále z řad ekonomicky či generačně ohrožených nebo znevýhodněných
sociálních skupin. Předpokládaná výstavba je 100 bytů. Stavba bude v lokalitě Prahy 9, na
pozemku ve vlastnictví HMP. Kromě bytových objektů je součástí stavby realizace příjezdových
a vnitro areálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebná technická infrastruktura.
Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen na zpracování architektonické studie, dokumentace pro
územní rozhodnutí a související inženýrskou činnost.

IPR PRAHA
0000000 - CAMP - Interiérové úpravy včetně přilehlých prostor
Rekonstrukce a úprava stávajícího velkého zasedacího sálu pro potřeby výstavní činnosti, úprava
vstupního prostoru, vybudování režijního pultu.
0000000 - Mobilní aplikace a nové technologie
Mobilní aplikace a nové technologie (mobilní aplikace pro metropolitní plán, informace o území)
a nové technologie v oblasti tvorby a prezentace geografických dat, vč. 3D dat.
0000000 - Přestavba objektu Jehněčí dvůr
Přestavba objektu Jehněčí dvůr (výměna výtahu, opěrná zeď, výstavba skladu).

0000000 - Václavské náměstí
Jedná se o aktualizaci studie horní části Václavského náměstí v souvislosti s přípravou tramvajové
tratě.
0043909 - Evidence územního řízení a stavebního řízení
Licence pro nový PDÚ (Proces disponování územím).
0044453 - Celková přestavba Císařského ostrova - Etapa 005 - revitalizace a protipovodňová
ochrana
Celková přestavba Císařského ostrova, revitalizace, protipovodňová ochrana.
0044553 – Areál Emauzy - rekonstrukce
Akce je plánovaná na období 2018-2022 a v této věci bude podána žádost o čerpání prostředků z
Operačního programu - Praha pól růstu ČR. V rámci této akce je plánována kompletní rekonstrukce
vnější obálky budov areálu Emauzy a rekonstrukce zdrojů tepla a chladu. Bude požadován převod
nevyčerpaných prostředků do roku 2019. Prostředky budou využity na zpracování projektové
dokumentace realizace stavby a administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele rekonstrukce.

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY
0000000 - Revoluční
Jedná se o rekonstrukci městské třídy ve stupni DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí).

MHMP – RFD SK
0000000 - Klárov
Jedná se o projektovou dokumentaci úprav veřejného prostranství.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
0006484 - Vstupní objekt - Areál SEVER
Účelem stavby je přesun hlavního návštěvnického tlaku z jižních vstupů do severní části. V 1. etapě
je plánováno dokončení projektové dokumentace a zahájení přípravných prací jako je vyklizení
pozemku, kde se nyní nachází kompostiště. Poté plánuje Botanická zahrada předat akci odboru
INV, aby akci zrealizoval. Komplex vstupního objektu se uvažuje s informačním centrem,
knihovnou, ředitelstvím, restaurací, studovnou, přednáškovým sálem. Do této doby bylo pořízeno
výškopisné a polohopisné zaměření a geodetické podklady. V roce 2019 proběhne legislativní
proces spojený s vydáním územního rozhodnutí, na který naváže vypracování dokumentace pro
stavební povolení.
0006936 - Expozice
V roce 2019 proběhne dokončení nového expozičního skleníku v expozici Popínavých rostlin
a dofinancování dokumentace k územnímu řízení vč. legislativního procesu pro expozici Vodní
svět a Pueblo v geografických celcích severní Ameriky.
0006937 - Infrastruktura
V roce 2019 bude dokončena realizace vstupu z ulice Trojská - Na Kovárně a dokončení projektové
dokumentace k provedení a zadání stavby Propojení vodovodních sítí, tak aby nedocházelo
k mísení užitkové a pitné vody, vybudovat nové rozvody zálivkové vody do expozic a zajistit
přívod vody pro plánované vodní prvky jako jsou jezírka, mokřadní společenstva a drobné vodní
toky.
0006938 - Návštěvnická vybavenost
Bude především realizován projekt interního navigačního a informačního systému Botanické
zahrady. Stávající systémy nejsou aktuální vzhledem k rychle rostoucím expozicím v zahradě
a nesplňují kvalitativní kritéria. V minulém roce navigační systém zajistil navedení návštěvníků do
Botanické zahrady v širším území hlavního města. Nyní je nutné v jednotném designu zpracovat
návrh na mobiliář včetně orientačních struktur uvnitř zahrady a předání informací o rostlinách
v různých úrovních. Také webové stránky Botanické zahrady se dlouhodobě ukazují jako
nepřehledné a nepraktické. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na řešení uživatelsky vstřícnějších
webových stránek a momentálně probíhá ve spolupráci se zhotovitelem tvorba nových stránek,
které budou splňovat nároky dnešní doby, budou přehlednější a pozitivnější pro návštěvníky.
0006942 – Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu
Největší položky v této kapitole tvoří modernizace často havarijních technologií skleníku Fata
Morgana a optimalizace pěstebních podmínek v zásobních sklenících v areálu Západ. Z hlediska
marketingu je potřeba zviditelňovat i výstupy z laboratoře Botanické zahrady, proto je navržen
nákup binokulární lupy s fotografickým nástavcem.
0008277 - Komunikace a parkoviště
Bude dofinancována probíhající rekonstrukce hlavní návštěvnické trasy vedoucí přes expozice

věnované lesním biotopům mírného pásma Ameriky a Asie. Tato cesta je základní páteřní
komunikací Botanické zahrady spojující již realizované úseky v jižní a severní části. Tak jako
ostatní úseky hlavní cestní tepny zahrady je i tato realizována ze žulových kostek přírodní okrové
barvy. Součástí cesty je osvětlení a příprava pro plánovaný vodovod z Vltavy. V roce 2018 nebyly
prostředky dočerpány z důvodu započetí stavby v zimních měsících mimo návštěvnickou sezónu.
Dokončení stavby je plánováno ve 2. kvartálu roku 2019.
0008278 - Výstavní pavilon - Areál JIH
V roce 2019 bude dopracována dokumentace ke stavebnímu povolení včetně legislativního
procesu, vypracování dokumentace k provedení a zadání stavby a následné zadání veřejné zakázky
na realizaci.
0042819 - Přemostění úvozu - spojení areálů VE a FM
Jedná se o propojení severního a západního areálu Botanické zahrady. Z důvodu vyjasňování
pozemkových vztahů dotčeného území nebylo možné dokončení projektové dokumentace
k územnímu řízení a zahájení inženýrské činnosti. V roce 2019 by mělo být dosaženo územního
a stavebního povolení této důležité areálové spojnice. Vlastní realizace by měla proběhnout v roce
2020-2021.

LESY HL. M. PRAHY
0000000 - Infrastruktura kompostáren
Kompostárna Slivenec (projekční a inženýrská činnost): jedná se o zpracování projektové
dokumentace a technický dozor investora ke všem souvisejícím a níže uvedeným akcím.
Kompostárna Slivenec - vrt pro zavlažovací vodu, rozvod vody: areál kompostárny nemá vlastní
zdroj vody. Užitková voda, která je využívána na kropení zakládek během celého procesu
kompostování, je řešena formou záchytné jímky na dešťovou vodu, která je ale nedostatečným
zdrojem vody. Kompostárna Slivenec - odbočovací pruhy z komunikace, nájezd a výjezd: důvodem
vybudování je zamezení nepřehledných dopravních situace při vjezdu a výjezdu z kompostárny.
Kompostárna Slivenec - přesun stávající váhy: přesun nákladní váhy souvisí s vybudováním
odbočovacího a nájezdového pruhu. Kompostárna Slivenec - kompletace živičné plochy
kompostárny, úpravy plochy: v dolní části areálu bude realizováno zkapacitnění odtokového a
zasakovacího systému takové, aby odvod vody byl plynulý a nevzniklo nebezpečí zatopení
uskladněné techniky. Kbely - příjezdová cesta ke „kompostárně“: jedná se o „kompostárnu“ v
areálu Prales ve Kbelích, využívanou výhradně organizací Lesy hl. m. Praha pro vlastní účely. V
rámci stávajícího areálu bude rekonstruována a zpevněna příjezdová cesta, která odkloní dopravu
z komunikace v lesoparku a bude vedena mimo pěší cesty pro veřejnost.
0000000 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.
Kamýk - zázemí pro zaměstnance a zookoutku (realizace): rekonstruovaný objekt malé hájovny
bude využit částečně jako zázemí odloučeného pracoviště lesnického úseku pro oblast Kamýku a
Modřanské rokle a rovněž pro rozvoj ekologických a rekreačních aktivit. Budou vybudovány
výběhy zookoutku, odpovídající zázemí pro jejich prezentaci, lehké přístřešky pro lesnickou
techniku a zpevněné pojezdové plochy. Hájovna Čimice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance
(realizace): v přízemí objektu hájovny bude vybudováno kvalitní zázemí pro zaměstnance a

kancelář lesního. V podkroví objektu vznikne malometrážní byt pro lesního, který bude zajišťovat
i ostrahu areálu. Hájovna Čimice - zázemí pro techniku, rekonstrukce zpevněné plochy (projekt a
inženýring): zpracování projektová dokumentace standardního zázemí pro mechanizaci a techniku
formou lehkých přístřešků a skladovacích prostor pro drobnou lesní techniku a nářadí v oploceném
areálu. Záměr navazuje na rekonstrukci hájovny Čimice. V rámci projektu budou řešeny zpevněné
plochy pro pohyb a parkování lesní mechanizace a rekonstrukce oplocení.
0000000 - Rekonstrukce objektů školky Ďáblice II.
Rekonstrukce skleníků (inženýring II. etapa): jedná se o komplexní rekonstrukci skleníků z roku
1956 (32 x 25 m), jejichž provedení a stavebně technický stav již zdaleka nevyhovují intenzivní
pěstební činnosti. Součástí je i rekonstrukce vytápění a pěstebního zázemí školky, včetně náhrady
starých azbestových pěstebních stolů. Rekonstrukce přístřešku pro techniku (projekt a inženýring):
projektu bude předcházet legalizace stavby. Současný objekt pro pěstební a manipulační techniku
je původem zřejmě z konce šedesátých let. Nosná část konstrukce zůstane zachována, bude
provedena výměna opláštění stěn a výměnu střešního pláště, zpevnění pojezdové plochy a
vybudování mycí rampy. Rekonstrukce skladu uličního mobiliáře HMP (projekt a inženýring):
projektu bude předcházet legalizace stavby. Jedná se o komplexní rekonstrukci stávajícího
plechového skladu (22 x 10 m). Manipulační plocha před skladem i vlastní plocha skladu budou
nově zpevněny pro pojezd techniky. Nová konstrukce skladu bude kovová s plechovou střechou.
Sklad bude sloužit k bezpečnému uložení a skladování uličního či parkového mobiliáře ve
vlastnictví organizace a Hl. m. Prahy. Rekonstrukce přístřešku pro keramické kontejnery (projekt
a inženýring): jedná se o komplexní rekonstrukci zděného, částečně otevřeného přístřešku (25 x 5
m). Demolice domku zahradníka: objekt je v současné době obýván bývalým zaměstnancem Lesy
hl. m. Prahy, který dle dohody objekt vyklidí a opustí do 31. 1. 2019. Náklady na rekonstrukci
neodpovídají prodloužení jeho životnosti.
0006573 – Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu
Jedná se o tato vozidla, stroje a zařízení v rámci pořizování a obnovy technického zázemí
organizace: 1x boční nakladač s otočí, 1x bržděný vlek sklopný, 1x čtyřnápravové nákladní
vozidlo s korbou, 1x dvoububnový naviják se štítem, 2x obytný hákový kontejner, 1x keramická
pec, 1x lesní ochranná nástavba na CASE, 2x luční brány, 1x motorový člun, 1x mulčovač
meziřádkový samorozchodný, 1x mulčovač nesený za traktor, 3x multifunkční vozidlo typu
Multicar s pohonem 4x4, 1x nákladní automobil se sedmimístnou kabinou se sklápěčkou, 1x
obraceč a nahrnovač, 2x obytný kontejner, 1x odvozní souprava s lesnickou nástavbou 6x6, 1x
osobní vozidlo typu Pick Up, 1x osobní vozidlo typu SUV 4x4, 1x portálový traktor
s příslušenstvím, 1x protahovací fréza, 1x přívěs na kontejnery typ Avia, 1x rotační brány, 1x
samochodný válec pro údržbu mlatových cest, 1x sekačka svahová rotační, 1x stojanová pásová
pila, 1x stojanová vrtačka s frézovými hlavicemi, 1x školkovací stroj, 1x štěpkovač, 1x štěpkovač
- přívěsný za osobní automobil, 1x tahové zkoušky, 1x teleskopický návěs s klanicemi a pro převoz
mechanizace, 1x traktorový nosič kontejnerů, 1x univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou,
1x univerzální nakladač s nosičem nářadí a podvalníkem, 5x užitkové vozidlo typu Pick Up 4x4,
4x užitkové vozidlo kategorie N1, 5x velkoobjemový kontejner, 1x vibrační deska, 2x víceúčelový
nosič nářadí s příslušenstvím, 1x zametací kartáč s kropičkou.
0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství
Hájovna Chuchle – rekonstrukce hájovny (zázemí pro zaměstnance, byt pro lesního) a zookoutku
včetně výběhů (projekt a inženýring); inženýrské sítě k areálu - bude vyřešen zdroj pitné vody a

elektřiny (projekt a inženýring, realizace dle projektu); zázemí pro mechanizaci a techniku formou
lehkých přístřešků a skladovacích prostor pro drobnou lesní techniku a nářadí, vše v oploceném
areálu (realizace). Hájovna Šárka - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance včetně místnosti s
kanceláří lesního a monitoringu ochrany areálu a včetně zookoutku (realizace); zázemí pro
techniku, zpevněné plochy a rekonstrukce oplocení (projekt a inženýring). Hájovna Hostivař zázemí pro mechanizaci a techniku formou lehkých přístřešků a skladovacích prostor pro drobnou
lesní techniku a nářadí (realizace); automatické napáječky pro zvířata v zookoutku (realizace) napáječky zajistí nepřetržitý přísun vody zvířatům chovaným v Divoké zahradě Hostivař během
celého roku a to včetně zimního období. Správa mobiliáře (truhlárna) - rekonstrukce hájovny
Hloubětín (projekt a inženýring): řeší odpovídající zázemí pro cca 10 zaměstnanců úseku Správy
mobiliáře (truhlárna), v podkroví vznikne malometrážní byt pro zaměstnance, který bude současně
zajišťovat ostrahu tohoto odloučeného areálu. Správa mobiliáře (truhlárna) – realizace základů pro
pásovou pilu (katr), realizace lehkého přístřešku nad pásovou pilou (katr): v případě nutnosti bude
pásová pila demontována a převezena do nové lokality, podobně přístřešek (pozemek pod stavbou
je napaden žalobou Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou); rekonstrukce dílny (projekt):
jde o zadání projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci a modernizaci stávajících prostor
dílen formou lehkých montovaných staveb, které mohou být v případě nutnosti využity i mimo
současný areál. Hájovna Běchovice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance (realizace):
rekonstrukcí vznikne nové zázemí pro zaměstnance a kancelář pro lesního, v podkroví byt pro
lesního; zázemí pro techniku, rekonstrukce zpevněné plochy a oplocení (projekt a inženýring):
záměr navazuje na rekonstrukci hájovny Běchovice. Hájovna Krč - rekonstrukce zázemí pro
zaměstnance (realizace): vznikne nové zázemí pro zaměstnance a kancelář pro lesního, v podkroví
dva malometrážní byty pro zaměstnance; rekonstrukce vodovodního potrubí (realizace); zázemí
pro techniku, rekonstrukce zpevněné plochy a oplocení (projekt a inženýring). Štípárna - zpevněná
plocha (projekt a inženýring), rekonstrukce elektropřípojky.
0043079 - Rekonstrukce objektů vodního hospodářství
Strážnice Jiviny - rekonstrukce rozvodů vody (realizace). Strážnice Kyje - rekonstrukce zázemí pro
zaměstnance (realizace): vznikne nové zázemí pro zaměstnance a kancelář pro vedoucího úseku a
dva malometrážní byty pro zaměstnance. Strážnice Milíčov - rekonstrukce (dokončení realizace).
Strážnice Modřany - zateplení strážnice (dokončení realizace). Velín Hostivař - zabezpečení štoly
(projekt).
0043080 - Rekonstrukce areálu Práče
Modernizace a rozšíření datových sítí: jedná se o modernizaci a rozšíření technicky zastaralých,
částečně nefunkčních a neopravitelných síťových rozvodů z roku 2005. Olejové hospodářství a
Sklad centrálního svozu elektroodpadu a starých pneumatik (realizace): jedná se o výstavba lehké
stavby, která bude sloužit pro soustředění elektroodpadu a odděleného soustřeďování použitých
pneumatik a nový sklad olejového hospodářství. Instalace pojízdných slunolamů: jedná se o
nahrazení starých rozpadajících se okenic posuvnými slunolamy. Rekonstrukce zpevněné plochy
v areálu: akce bude realizována po dokončení výstavby Centrální zámečnické dílny a Skladu
centrálního svozu. Centrální zámečnická dílna - realizace venkovní markýzy: v roce 2018 byla
dokončena vlastní výstavba Centrální zámečnické dílny. Projektovaná venkovní markýza před
dílnou, která umožní práce na větší technice i při nepřízni počasí, bude realizována v 1. Q 2019.
Zázemí ostrahy areálu včetně zabezpečení (projekt a inženýring): zpracování projektová
dokumentace lehké stavby určené k ostraze. Součástí řešení bude i modernizace kamerového
systému a instalace pojezdových vrat či závory do areálu.

MHMP - OCP
000000 - Kompostárna Horní Lada
Jedná se o kompostárnu Horní Lada na Praze 14, záměr na její vybudování je nyní ve fázi
zjišťovacího řízení podle zákona o vlivu na ŽP (procesu EIA), které by mohlo být ukončeno do
konce února 2019. Pokud bude výsledek pozitivní, obratem bude zahájeno zadávací řízení na
zpracování projektové dokumentace k získání Územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Předpoklad získání tohoto povolení je do 1,5 – 2 let.
000000 - Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží
Obnova vodního díla v Bohnickém údolí (4,5 mil. Kč): Jedná se o výstavbu malého rybníčku
v Bohnickém údolí na místě bývalé čistírny odpadních vod. Součástí akce bude i revitalizace části
Bohnického potoka. Díky výstavbě rybníčku bude možné i částečně obnovit Bohnický potok
v Bohnickém údolí. Revitalizace Milíčovského rybníka (7,4 mil. Kč): Jedná se o celkovou opravu
hráze, bezpečnostního přelivu a vypouštěcího zařízení Milíčovského rybníka. Součástí je i celkové
odbahnění rybníka a výstavba tůní v okolí. Revitalizace rybníka Lítožnice (25 mil. Kč): Jedná
se o obnovu Velkého Lítožnického rybníka o ploše 12 ha. V roce 2017 proběhlo odbahnění 2/3
plocha rybníka a odstranění části poškozených dělících hrází. V roce 2019 proběhne výstavba
nového vypouštěcího zařízení a celková oprava hlavní hráze včetně výstavby nového bočního
bezpečnostního přelivu na Q 100. Dále pak proběhne prodloužení hlavní hráze o 120 m. Součástí
akce bude i odbahnění poslední 1/3 rybníka a odstranění zbytků dělících hrází v objemu cca 12 000
m3 materiálu. Revitalizace rybníka V Mydlinkách (7 mil. Kč): Jedná se o celkovou rekonstrukci
současného nekapacitního bezpečnostního přelivu na Q 100, rekonstrukci vypouštěcího zařízení
a opravu hráze, která bude opevněna kamennou dlažbou. Rokytka – rozšíření koryta pod SN
Čihadla (25 mil. Kč): Při povodních v roce 2013 došlo pod SN Čihadla k zatopení několika
nemovitostí a zahrad. Historicky zde bylo koryto Rokytky upraveno a okolí zavezeno navážkami.
V rámci akce bude provedeno rozšíření koryta potoka o 3 – 6 m a vytvoření ekologické bermy.
Revitalizace bude mít příznivý vliv na zmenšení záplavového území. Součástí akce jsou i přeložky
inženýrských sítí.
0000000 - Stromovka - rozšíření parku
Začlenění oplocené části výstaviště ke Stromovce: Realizace si klade za cíl opětovné přičlenění
bývalého konce Výstaviště ke krajinářskému parku Stromovka. Cílem je zkvalitnění pobytového
a rekreačního potenciálu této přičleňované doposud nevyužívané plochy. Jedná se o provozní
napojení na park Stromovka a Výstaviště. Zlepší se kvalita údržby i vybavenosti této přičleněné
části k parku.
0000000 - Výkupy rybníků a vodních ploch
Jedná se o finanční prostředky určené na výkupy pozemků koryt vodních toků nebo pozemků
potřebných pro revitalizace vodních toků nebo vodních děl. Dlouhodobě je připravován výkup
pozemků pro přeliv na vodním díle Hostivař, dále pozemky u Rokytky a Botiče a také pozemky
pro plánovaný suchý poldr Křeslice.
0002003 - Výkupy lesních pozemků
Jedná se o finanční prostředky určené na výkupy lesních pozemků a pozemků určených k zalesnění
nebo ozelenění. Předběžně je dohadován výkup lesních pozemků v k.ú. Modřany, Dubeč

a Hostivař.
0004452 - Letenské sady - obnova ploch zeleně I. kategorie
Obnova Letenských sadů sever - etapa 3B: Cílem projektu je obnovit prvky, které utváří veřejné
prostranství Letenských sadů a zvýšení jeho sportovně rekreačního potenciálu novými prvky herní a fitness prvky, odpočívadla atd. Řešený prostor navazuje na etapu bruslařské dráhy.
Rekonstrukcí dojde k opravě zastaralých povrchů parkových cest, výměně veřejného osvětlení
a doplnění mobiliáře. Součástí realizace budou i vegetační úpravy.
0004527 - Komplex zahrad na Petříně
Vyhlídková cesta Strahovská zahrada (16 mil. Kč): Cílem realizace je nové propojení Velké
Strahovské zahrady se záložní zahradou, aktuálně pro veřejnost nepřístupnou. Projekt předpokládá
vytvoření průchodu v opěrné zdi, která tvoří bariéru mezi zahradou a ulicí Úvoz. Vznikne nová
vyhlídková cesta doplněná o nový mobiliář. Zázemí údržby a veřejné WC ve Strahovské zahradě
(20 mil. Kč): Vznikne nové zázemí zahradní údržby parku a veřejné WC ve Velké Strahovské
zahradě při vstupu z ulice Vlašská. V této hojně navštěvované části Petřína není k dispozici stabilní
WC. Úpravou projde i blízké okolí nového objektu, včetně vstupní brány. Projektová dokumentace
pro obnovu parku na Nebozízku (2 mil. Kč): Zpracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí pro celkovou obnovu parku Nebozízek včetně jejího projednání. Projekt bude
obsahovat celkovou rekonstrukci cestní sítě včetně nového odvodnění, vegetační úpravy, obnovu
veřejného osvětlení a mobiliář.
0005284 - Investice související s areály zeleně
Úprava okolí lanové dráhy na Letné (3 mil. Kč): Cílem úpravy je rekonstrukce a zviditelnění
zachovalých pozůstatků výstupní stanice první pražské lanovky a pohyblivých schodů v horní části
svahu nad vjezdem do Letenského tunelu. Realizací vznikne unikátní vyhlídka na město, a
současně díky informačním tabulím bude upozorněno na historii místa technické památky.
Rekonstrukce cesty u Malé říčky (3 mil. Kč): Hlavním cílem rekonstrukce hojně využívané pěšiny
podél Malé říčky a podél areálu Centra sportu ministerstva vnitra je zlepšení pochozí a pojízdné
kvality parkové cesty v části parku Za drahou. Vycházková cesta podél bývalého slepého ramene
řeky Vltavy je oblíbenou trasou pro vycházky i pro běžce. Pikniková místa ve Stromovce (3 mil.
Kč): Nové úpravy piknikových míst si kladou za cíl zkvalitnění prostoru pro veřejné piknikování
v části parku Za drahou. V rámci rekonstrukce vzniknou atypické grily a piknikové sety, budou
doplněny velkoobjemové koše. Pikniková místa budou usazena do zpevněných ploch s důrazem
na možnost kvalitní údržby hojně navštěvovaných piknikových míst v parku Stromovka.
0006475 - Obnova parku na Vítkově
Dokumentace pro SP (1 mil. Kč): Zpracování dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti
pro realizaci stavby včetně projednání pro obnovu centrální aleje v parku na Vítkově. Projekt bude
obsahovat rekonstrukci cestní sítě, doplnění mobiliáře, úpravu veřejného osvětlení a vegetační
úpravy. Doplnění a úpravy piknikových míst a dětských hřišť (1,5 mil. Kč): Jedná se dále
o realizaci nových piknikových míst s grilem podél hlavní páteřní promenády Vítkova a o realizaci
nového autorského dětského hřiště na pobytové louce u Tachovského náměstí v souladu
s konceptem obnovy Vítkova zpracovaném Ing. Zdenkem Sendlerem.
0006954 - Obora Hvězda-obnova
Rekonstrukce historické obvodové ohradní zdi Obory Hvězda, úsek Jinočanská brána - brána Bílá

Hora (16 mil. Kč): Jedná se o rekonstrukci havarijního úseku historické obvodové zdi Obory
Hvězda. Předmětem je vybourání stávajícího rozpadlého zdiva a starého torkretu a nové vyzdění
z opukových kamenů v kombinaci s emplektonem. Na místě, kde zeď chybí zcela, bude na
stávajících základech vybudována nová. Zázemí údržby a dětské hřiště v oboře Hvězda (3 mil. Kč):
Pokračování v započaté realizaci, kdy s ohledem na klimatické podmínky v zimních měsících
nebylo možné realizaci dokončit v roce 2018. Vznikne nové zázemí údržby a dětský areál zdraví
(písková dopadová plocha s hracími prvky a travnatá plocha), spolu s WC pro děti a dospělé.
Rekonstrukcí prochází i stávající objekt historické stodoly, který bude sloužit jako uzavíratelná
pergola.
0007530 - Lobkovická zahrada
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro výběr dodavatele stavby pro kompletní
rekonstrukci Lobkovické zahrady včetně jejího projednání.
0008306 - Rybník (vodojem) - Letenské sady
Závlaha Letenských sadů – nádrž. Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro územní
řízení a dokumentace pro stavební povolení pro realizaci závlahového systému Letenských sadů,
včetně objektu akumulační nádrže. Dokumentace řeší závlahu městského parku Letenské sady po
celé ploše vegetačních prvků s výjimkou svahu k Vltavě. Dokumentace vychází z DSP Závlaha
Letenských sadů Vodojem a závlahová síť, zpracované společností MV projekt spol. s.r.o.,
v červenci 2006 a z variantní studie „Zajištění odběru vody pro závlahu Letenských sadů“ - MV
projekt spol. s.r.o. červen 2017.
0008653 - Realizace opatření vyplývajících z energetických auditů
Dlouhodobý směr energetické politiky hl. m. Prahy je stanoven Územní energetickou koncepcí hl.
m. Prahy (ÚEK) a Akční plán ÚEK .Vedle toho by hl. m. Praha měla jít příkladem v oblasti
mezinárodních závazků k omezení celosvětové změny klimatu, konkrétně dle strategie Evropa
2020 (závazek 20-20-20 - do roku 2020 snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů
minimálně o 20 % a zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů energie). V souladu
s platnou legislativou (zejména zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií) je nutné
systémově zlepšovat tepelně izolační charakteristiky budov i systémy vytápění budov v majetku
hl. m. Prahy. Z průkazů energetické náročnosti budov, zpracovaných podle citovaného zákona
vyplývá, že u řady budov přesahuje jejich energetická náročnost až několikanásobně požadované
hodnoty dané vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 78/2013 Sb., o energetické
náročnosti budov. Finanční prostředky budou použity na investiční náklady na stavební
i technologické energeticky úsporné projekty v objektech města a městských organizací, na
efektivní projekty využití obnovitelných zdrojů energie a na projekt zavádění energetického
managementu. Dále budou prostředky využity na zpracování projektových dokumentací,
energetických auditů a dalších povinných technických příloh k žádostem o dotace, včetně
nezpůsobilých nákladů projektů spolufinancovaných z operačních programů.
0040027 - Dětská hřiště v lesích
Výměna již dosluhujících větších herních prvků na dětských hřištích v lesích, jedná se často
o prvky již 10 a více let staré, morálně i technicky dosluhující.
0041459 - Pilotní projekty v životním prostředí
Finanční prostředky budou využity na pilotní projekty a další investiční akce související

se zaváděním inovativních technologií v oblasti životního prostředí. Použity budou rovněž na
dofinancování projektů spolufinancovaných z operačních programů, včetně povinných
technických příloh k žádostem o dotace.
0041881 - Revitalizace vodních nádrží
Revitalizace Biologického rybníka (5,6 mil. Kč): Jedná se o pokračování celkové revitalizace
Biologického rybníka. Akce zahrnuje celkovou rekonstrukci hráze a opevnění kamennou dlažbou,
výstavbu nového vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu. Součástí je i úprava okolí
rybníka, navázání na nový lesopark včetně výsadeb zeleně a navýšení protihlukového valu
z vytěžené zeminy a sedimentu. Revitalizace rybníka Šeberák (16,5 mil.): Jedná se o celkovou
revitalizaci rybníka Šeberák. Rybník je zanesen cca 34 000 m3 sedimentu. V rámci revitalizace
proběhne odtěžení veškerého sedimentu a výstavba dvou ostrůvků. Součástí revitalizace je
i celková rekonstrukce hráze, která bude urovnána a stabilizována kamennou dlažbou a komplexní
rekonstrukce bezpečnostního přelivu na Q 100. Součástí akce budou i vegetační úpravy a výstavba
loviště a kádiště.
0042172 - Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků
Lipanský potok – revitalizace biocentra II. etapa (5 mil. Kč): Jedná se o dokončení revitalizace
Lipanského potoka v Lipencích v prostorách současného biocentra. Akce spočívá ve vybudování
nového meandrujícího koryta potoka včetně ekologické bermy a výstavbu tůní. Botič – revitalizace
u Helady I. etapa (7 mil. Kč): Koryto Botiče u Helady je v současné době zcela zpevněno kamennou
dlažbou a betonem. Betonové konstrukce dna jsou již v havarijním stavu. Revitalizace této části
koryta počítá s odstraněním celé betonové konstrukce dna a nahrazením přírodě blízkou balvanitou
rovnaninou vytvarovanou do profilu tůní a brodů. Jedná se o pilotní projekt revitalizace a
zpřírodnění dna koryta potoka v hustě zastavěném území. Svépravický potok – revitalizace mezi
Biologickým a Xaverovským rybníkem (3 mil. Kč): Jedná se o pokračování revitalizace potoka
Svépravického potoka mezi Biologickým s Xaverovským rybníkem a navazující úpravy nového
lesoparku. Motolský potok – prodloužení otevřeného koryta (2 mil. Kč): Projekt navazuje na
vytvoření nové vodní plochy na Kotlářce. Díky výstavbě rybníka je možné obnovit původní koryto
Motolského potoka, který je v této lokalitě již zaklenut. Revitalizací dojde k prodloužení
otevřeného koryta Motolského potoka a cca 300 m. Litovicko-Šárecký potok – revitalizace na
Žežulce II (2 mil. Kč): Jedná se o pokračování revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka v oblasti
Žežulky. Cílem je zejména protipovodňová ochrana. Koryto potoka bude rozšířeno a bude
vytvořena ekologická berma pro převádění vod Q20.
0043325 - Založení nových lesů a lesoparků
Les Na Musile (0,5 mil. Kč): Zpracování dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro
realizaci stavby, včetně jejího projednání, pro cestní síť v rámci nového lesa Na Musile (k.ú.
Kunratice). Les Arborka (2 mil. Kč): Realizace druhé etapy cestní sítě – stavba nové mlatové
okružní cesty v nově budovaném lese Arborka, v současné době zde žádné cesty nejsou. Lesopark
Kbely (2,5 mil. Kč): Realizace mlatové cesty napojující nově rozšiřovanou část lesoparku Kbely
na ulici Jilemnická. Dívčí hrady (5 mil. Kč): Realizace mlatových cest v nově založeném krajinném
parku Dívčí hrady v délce 800 bm, plocha je prozatím bez většího cestního propojení. Cesta bude
zároveň sloužit i pro areál koní Převalského (investice ZOO Praha).
0043326 - Revitalizace Královské obory
Rekonstrukce objektu myslivny ve Stromovce 2. etapa (5 mil. Kč): Objekt je aktuálně využíván

jako zázemí pro zaměstnance údržby Stromovky, realizace navazuje na opravu podkroví
dokončenou v roce 2017. Rekonstrukce bude zahrnovat odvlhčení sklepních prostor, repasi
stávajících oken a dveří a opravu vnitřních omítek a venkovní fasády. V okolí objektu budou
postaveny dřevěné kůlny pro uskladnění nářadí. Projektová dokumentace na obnovu prostranství
před Letohrádkem (2 mil. Kč): Hlavním cílem dokumentace je vytvoření vícestupňové
dokumentace pro rekonstrukci vstupního prostoru a parteru před Místodržitelským Letohrádkem
ve Stromovce a úprava navazující komunikace vedoucí k ulici Ovenecká. Výsledná dokumentace
bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele stavby. Rekonstrukce parteru před Šlechtovou
restaurací (10 mil. Kč): Rekonstrukce parteru naváže na rekonstrukci dna bývalého rybníka.
Naváže taktéž na rekonstrukci Šlechtovy restaurace a Kaštanky. Jedná se o nejvýznamnější cílové
místo v parku Stromovka. Parter s květinovými záhony bude nově obnoven včetně trávníků,
květinových záhonů, závlah, zpevněných ploch, veřejného osvětlení a odvodnění.

MHMP - INV
0000000 - Kaštanka
Rekonstrukce zahrady Kaštanka v sousedství Šlechtovy restaurace, včetně prostoru před severní
fasádou restaurace, je založena na obnovení původní druhové skladby stromů doložené od 19.
století (tedy především jírovců - kaštanů) a zachování jejich rastru do trojsponu. Výška stromů
bude limitována na 11 m, aby byl umožněn výhled z Mecseryho silnice na rybníky v popředí
Šlechtovy restaurace. Budou provedeny související terénní a sadové úpravy a bude doplněno
oplocení zahrady. Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen na zajištění projektové dokumentace pro
výběr zhotovitele a realizaci akce.
0000000 - Sběrač B Barrandov
Jedná se o výstavbu kanalizačních sběračů pro oddílný odvod dešťových a splaškových vod a
vybudování souvisejících zařízení technické infrastruktury. Tato výstavba zajistí odlehčení
stávající technické infrastrukturu v oblasti Barrandova a umožní budoucí rozvoj této lokality.
Prostředky v rozpočtu r. 2019 jsou určeny na zahájení projekčních prací
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,
Chuchle a Troji. V roce 2019 proběhne dokončení části 25 Maniny - zvýšení průtočnosti, etapy
0003 Karlín, Libeň, části 19 Troja - stabilizace výpusti DN 2000, etapy 0007 Troja a části 11 Přední
Kopanina, etapy 0011 ostatní toky. Dále se předpokládá pokračování přípravy části 31 Čakovice,
etapy 0011 ostatní toky, v rámci které proběhnou i výkupy stavbou dotčených pozemků.
Pokračovat bude rovněž příprava etapy 0006 Zbraslav - Radotín, části 32 Lipence – průleh.
0000013 - BABA II – rekonstrukce inženýrských sítí
Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudované kanalizace a vodovodu, nyní provozované
v havarijním stavu a rekonstrukci komunikací na Praze 6, sídliště Baba II. Stavba se dělí na etapu
0001 - Východní část, etapu 0002 - Střední část a etapu 0003 - Západní část. Etapa 0001 je
v realizaci. Etapa 0002 a 0003 mají vydané územní rozhodnutí. Navrhované finanční prostředky
na rok 2019 umožní dofinancovat etapu 0001, dokončit projektovou přípravu etapy 0002 ve stupni

DSP a zahájit její realizaci.
0000050 – Technická vybavenost Slivenec
Návrh rozpočtu na rok 2019 předpokládá realizaci etapy 0005 - Komunikace Slivenec,
tj. rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici
Ke Smíchovu a K Lochkovu včetně komunikací v ulici K Homolce a K Cikánce. Na tuto stavbu
resp. etapu je vydáno platné územní rozhodnutí. V r. 2018 byla ukončena projekční a investorská
příprava včetně výběru zhotovitele díla. Dále proběhne realizace etapy 0007 - Komunikace U
Náhonu - 2. část. Současně návrh rozpočtu roku 2019 obsahuje náklady na výkup pozemku pro
dokončené etapy 0003 - Kanalizace Slivenec, 0007 - Komunikace U Náhonu a etapu 0015 Kanalizace Slivenec. Etapa 0004 Komunikace Jezírka. Jedná se o rekonstrukci povrchů po
výstavbě kanalizace a výměně vodovodů. 0050 TV Slivenec, etapa 0021, rekonstrukce mostků.
Jedná se o rekonstrukci 3 mostků a jednoho propustku. Pro tuto akci se v roce 2018 vyřizovalo
společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Dále je nutno zajistit výkupy pozemků od
soukromých majitelů a věcná břemena k pozemkům (čekáme na souhlas majitelů), přeložku PRE
(objednáno u PRE), veřejné osvětlení, vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu. Dále je nutno
zajistit zpracování dokumentace zadání stavby. V roce 2019 je předpokládán výběr zhotovitele,
autorský dozor a realizace stavby.
0000057 - Prodloužení stoky A2
Předmětem stavby je gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2 v Modřanech
a dále nová kanalizace v Komořanech včetně rekonstrukce povrchů komunikací. Pro dokončení
stavby zbývá realizace etapy 0004, část 01- gravitační stoka z Cholupic do A2, část 05 - splašková
kanalizace Jih a část 06 - dešťová kanalizace Jih. Na všechny tři zbývající části etapy 0004 jsou
vydaná pravomocná územní rozhodnutí. V roce 2018 v rámci části 01 pokračovala příprava ve fázi
stavebního povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele a v rámci částí 05 a 06 bylo zajištěno
stavební povolení a probíhal výběr zhotovitele. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady
na zahájení realizace etapy 0004, části 05 - splašková kanalizace Jih a části 06 - dešťová kanalizace
Jih a dále u části 01 - gravitační stoka z Cholupic do A2 zahrnuje výběr zhotovitele a zahájení
realizace.
0000083 – Horní Počernice – Čistička odpadních vod Svépravice
V roce 2019 se předpokládá ukončení projekční a investorské přípravy a následné zahájení
realizace etapy 0007 - Za Dálnicí, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace a vodovodních řadů
v oblasti jižně pod dálnicí D11 v ulicích Ke Xaverovu, Na Svěcence, Do Svépravic a K Hrázi.
Současně návrh rozpočtu r. 2019 obsahuje náklady na výkup pozemku pro Čističku odpadních vod
Svépravice (etapa 0001-Chvaly).
0000085 - Technická vybavenost Řepy
V roce 2019 bude provedena projekční a inženýrská příprava rekonstrukcí ulic, etapa 0006
komunikace Řepy - dostavba, oblast ulic Čistovická a Hořovského.
0000088 - Technická vybavenost Libuš
Návrh rozpočtu na r. 2019 předpokládá realizaci etapy 0008 - Komunikace Písnice, 2. část, a to
rekonstrukci komunikací v ulici Klenovická, Modravská, Na Losách a další v dané lokalitě. Dále
se předpokládá zahájení realizace etapy 0022 - K Vrtilce, a to včetně likvidace dešťových vod

v ulici K Vrtilce. Současně návrh rozpočtu na r. 2019 obsahuje náklady na výkupy pozemků na
dokončenou část etapy 0010 - Komunikace Libušská.
0000092 - Technická vybavenost Zličín
V r. 2019 bude realizována etapa 0020 - U Zličínského hřiště, jejíž náplní je rekonstrukce
komunikace včetně dešťové kanalizace v ulici Na Radosti v úseku ulic Hrozenkovská
a u Zličínského hřiště. Součástí etapy je rovněž výstavba nové zastávky BUS MHD, která je
podmiňující pro v r. 2019 dokončenou ZŠ Zličín. Dále bude v r. 2019 realizována etapa 0028 - Ke
Břvům, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace a dostavba chodníků v ulici Ke Břvům
v intravilánu městské části. Současně návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady pro výkup
pozemků na dokončených etapách 0005 - Sobín - komunikace, 0008 - Komunikace Zličín, 0010 Komunikace Sobín, etapu 0018 - Mikulčická a pro etapu 0020 - U Zličínského hřiště (stavba
zahajovaná v roce 2019).
0000093 - Technická vybavenost Kbely
V r. 2018 bylo ukončeno projednání EIA (velká) a následně budou obnoveny projekční práce
(dokumentace pro územní rozhodnutí) pro realizaci etapy 0028 – Čistička odpadních vod Kbely,
jejíž náplní je mimo vlastní rekonstrukci čistírny i její zkapacitnění na 20 000 EO. V roce 2019
se rovněž předpokládá ukončení projekční a investorské přípravy včetně výběru zhotovitele této
akce. V roce 2019 bude zahájena rekonstrukce komunikace v ulici Jilemnická v úseku od přejezdu
ČD směrem k ulici Bohdanečská, jež je náplní etapy 0029 - Jilemnická. Současně návrh rozpočtu
na r. 2019 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0010 - Komunikace Kbely
III.
0000100 - Technická vybavenost Zbraslav
Návrh rozpočtu na rok 2019 předpokládá úplné ukončení realizace etapy 0013 - Romana Blahníka,
tj. realizaci 3. části této etapy resp. rekonstrukci komunikací v ulici Výtvarnická, Gutfreundova,
Na Královně a Žofie Podlipské. Dále se předpokládá zahájení realizace etapy 0015 - Žabovřeská,
jejímž obsahem je rekonstrukce komunikace včetně výstavby vodohospodářské infrastruktury
a veřejného osvětlení v ulici Žabovřeská, 1. část. Projekční práce budou zaměřeny na etapu 0008 Komunikace Žitavského, část Zbraslavské náměstí. V roce 2019 budou zahájeny projekční práce
na etapě 0018 K Výtopně, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici K Výtopně a to včetně
přemostění komunikace v ulici Strakonická a etapě 0020 - Komunikace Peluněk až po křižovatku
s komunikací v ulici Josefa Houdka (MČ Praha Lipence).
0000101 - Technická vybavenost Újezd
V roce 2019 se předpokládá zahájení rekonstrukce komunikace v ul. Formanská v části extravilánu
směrem ke k. ú. Kateřinky - etapa 0004 - Komunikace. V projekční a investorské přípravě budou
pokračovat práce na etapě 0023 - Intenzifikace čističky odpadních vod. Současně návrh rozpočtu
na rok 2019 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 – Čistička odpadních
vod Újezd.
0000102 - Technická vybavenost Koloděje
Rozpočet na rok 2019 předpokládá ukončení rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace
dešťových vod v ulici K Sibřině, Dobřanská, Kounovská, Kvasinská a Bohdašínská. Tyto stavební
práce jsou náplní etapy 0010 - Komunikace Koloděje. Dále budou v roce 2019 ukončeny stavební
práce na etapě 0009 - K Jízdárně, jejíž náplní je rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace

dešťových vod a rekonstrukce stávající splaškové kanalizace v ulici K Jízdárně, U Kosinů,
Sedlovická a Synkovická. V roce 2019 bude intenzivně pokračovat projekční a investorská
příprava pro etapu 0004 - Komunikace K Dubči. Návrh rozpočtu rovněž zahrnuje výkupy pozemků
na rozestavěných etapách 0009 K Jízdárně a na etapě 0010 - Komunikace Koloděje a pro
dokončené etapy 0002 a 0003 - Komunikace ve staré zástavbě. Etapa 0004 Komunikace K Dubči
pojednává o rekonstrukci komunikací ve správě TSK (K Dubči, V Lipách, K Běchovicím) včetně
chodníku od ulice Záhornická včetně likvidace dešťových vod. Pro návrh rozpočtu v roce 2019
se uvažují další stupně projektové dokumentace navazující na zaktualizovanou dokumentaci pro
územní rozhodnutí, ve které jsou zohledněny majetkoprávní vztahy v roce 2018. Etapa 0013
Solnická je založena na výstavbě dešťové kanalizace v ul. Solnická, která bude sloužit pro odvedení
dešťových vod vznikajících při odvodnění ulic Kvasinská, Dobřanská, Kounovská, Bohdašínská
a K Sibřině. V roce 2018 probíhalo řešení dokumentace pro územní rozhodnutí a v následujícím
roce budou pokračovat další stupně projektové dokumentace s investorskou přípravou.
0000106 - Technická vybavenost Šeberov
Návrh rozpočtu roku 2019 obsahuje náklady na realizaci etapy 0022 - K Hrnčířům, jejíž náplní je
výstavba vodohospodářské infrastruktury (splašková kanalizace a vodovod) v ulicích K Hrnčířům
a následná rekonstrukce dotčené komunikace v úseku extravilánu mezi k. ú. Šeberov a k. ú.
Hrnčíře. V koordinaci s rekonstrukcí podtlakového kanalizačního systému v k. ú. Hrnčíře (Pražská
vodohospodářská společnost a.s. investor) bude realizována rekonstrukce dotčených komunikací,
jež jsou obsahem etapy 0017 - Lipenská. V roce 2019 bude probíhat projekční a investorská
příprava na etapě 0026 - Šeberov - centrum, jejíž náplní je revitalizace a rekonstrukce centrální
oblasti městské části. Současně návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje náklady na výkup pozemků
na etapě 0022 K Hrnčířům.
0000113 - Technická vybavenost Lipence
Návrh rozpočtu roku 2019 obsahuje náklady na dokončení realizace - finanční vypořádání etapy
0015 - K Průhonu. Obsahem této etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Na Lhotkách,
K Průhonu (včetně výstavby splaškové kanalizace) a část komunikace Jílovišťská související
s výstavbou obratiště BUS MHD. V roce 2019 (1. čtvrtletí) bude zahájena intenzifikace
a rekonstrukce Čističky odpadních vod Lipence - etapa 0023 - Intenzifikace čističky odpadních
vod. V roce 2019 bude obnovena projekční a investorská příprava etapy 0011 - Infrastruktura
Lipence a to lokalitou danou ulicemi Ve Žlábku a Ke Štěrkovně (dokumentace pro stavební
povolení). Současně návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje náklady na výkup pozemku pro
dokončenou etapu 0007 - Komunikace TSK a etapu 0011 - Intenzifikace čističky odpadních vod.
Vlastník pozemků trvá na uzavření jedné kupní smlouvy zahrnující obě etapy a dále pro
dokončenou etapu 0012 - Černošická.
0000114 - Technická vybavenost Stodůlky
V roce 2018 byla zahájena realizace etapy 0003 - Vstavačova, jejíž náplní je výstavba technické
infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v ulici Vstavačová, Ostřicová a Pod Zličínem.
Jedná se o technicky náročnou stavbu, která podmiňuje další rozvoj v dané oblasti a její ukončení
se předpokládá v roce 2019, včetně druhé části této etapy v ulici Pod Zličínem - západ. V roce 2019
se předpokládá ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0004 - Třebonice, jejíž náplní je
výstavba inženýrských sítí v k. ú. Třebonice. Současně návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje
náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Infrastruktura ostatní a etapu 0006 - Nová
Ves.

0000117 - Technická vybavenost Zbuzanská
Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivin na
Praze 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická a Netřebská. Stavba má vydané stavební povolení
a zajišťuje se výběr zhotovitele. Navrhované finanční prostředky umožní v roce 2019 realizovat
stavbu.
0000132 - Technická vybavenost Točná
Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury zejména splaškové a dešťové
kanalizace v Točné a Cholupicích. Stavba se dělí do čtyř etap. Etapa 0001 - Infrastruktura
Cholupice, etapa 0002 - Infrastruktura Točná, etapa 0003 – Čerpací stanice - výtlačný řad do
Cholupic a etapa 0004 - Dešťový řad a retenční nádrž. V rámci etapy 0001 je dokončena splašková
kanalizace v Cholupicích a zajišťuje se výběr zhotovitele na realizaci dešťové kanalizace
a rekonstrukce povrchů. Na etapě 0002 a 0003 probíhá projektová příprava ve stupni dokumentace
pro územní rozhodnutí a v rámci etapy 0004 se ověřuje vhodný návrh technického řešení
v návaznosti na dotčené vlastníky pozemků. Navrhované finanční prostředky na rok 2019 umožní
na etapě 0001 realizovat dešťovou kanalizaci a rekonstrukci povrchů v Cholupicích a pokračovat
na projektové přípravě zbývajících etap.
0000133 - Technická vybavenost Ďáblice
V roce 2019 se předpokládá ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0005 - Odvodnění
Ďáblic a následně zahájení realizace této etapy, jejíž náplní je likvidace dešťových vod v MČ Praha
- Ďáblice, včetně zkapacitnění Mratínského potoka a rekonstrukce DUN. Současně návrh rozpočtu
na roce 2019 obsahuje náklady na výkup pozemku na dokončenou etapu 0002 - Komunikace
a etapu 0007 - Červený mlýn.
0000134 - Technická vybavenost Dolní Počernice
Navržený rozpočet na rok 2019 předpokládá ukončení etapy 0010 - Vinohrady - komunikace, a to
rekonstrukcí komunikace v ulici Úpická a k ní přilehlých komunikací. V roce 2019 bude
realizována etapa 0007 - Národních hrdinů, jejíž náplní je rekonstrukce dešťové kanalizace v této
ulici v úseku po jižní předmostí mostu přes Rokytku a která je podmiňující pro výstavbu akce
„Bytové domy Dolní Počernice – jih“. V roce 2019 se předpokládá realizace rekonstrukce lávek
pro pěší a cyklisty přes Rokytku. Návrh rozpočtu současně zahrnuje náklady na výkup pozemku
pro dokončenou etapu 0005 - Vinice.
0000137 - Technická vybavenost 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 až 0004. V roce 2017
byla dokončena realizace etapy 0006 Cidlinská - Jaroslavická 1. část a bylo vydáno stavební
povolení pro 2. část. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019 je určen na realizaci etapy
0006 Cidlinská - Jaroslavická, část 2, tj. na výběr zhotovitele dokumentace zadání stavby, výběr
zhotovitele stavby, zahájení stavebních prací, autorský dozor, koordinaci bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a navazující inženýrskou činnost. V současné době probíhá na základě objednávky
aktualizace stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Na rok 2019 je
navrženo pokračování stavebních prací 2. části Cidlinská - Jaroslavická a zahájení přípravy nové
etapy 0008 K Hutím, v současné době probíhá výběr projektanta na zpracování studie
proveditelnosti stavby.

0000138 - Technická vybavenost Kunratice
V roce 2018 byla zahájena rekonstrukce komunikace včetně výstavby dešťové kanalizace a
chodníků v ulici K Zeleným domkům, a to v rozsahu ulic Vídeňská a K Libuši, viz etapa 0009 K
Zeleným domkům. V roce 2019 se předpokládá úplné ukončení stavebních prací na této etapě 0009.
Dále bude v roce 2019 zahájena realizace etapy 0007 spočívající v rekonstrukci komunikace v ulici
Golčova, K Betáni a Kostelní náměstí. Projekčně bude ukončena druhá část rekonstrukce
komunikace K Verneráku.
0000152 - Technická vybavenost Dolní Chabry
V roce 2019 bude připravena k realizaci etapa 0010 - Chodník Spořická, jejíž náplní je výstavba
oboustranného chodníku a zřízení zastávek BUS MHD podél komunikace v ulici Spořická.
Současně návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu
0006 - Pod Zámečkem.
0000161 - Technická vybavenost Kolovraty
V roce 2018 byla ukončena investorská příprava a v roce 2019 proběhne zahájení a realizace etapy
0007 - Propojovací komunikace, 2. část. Obsahem této části etapy je výstavba propojovací
komunikace včetně chodníků a veřejného osvětlení s napojením na komunikaci v ulici Přátelství.
Součástí rozpočtu na rok 2019 je ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0005 - Do Lipan,
jejíž náplní je výstavba komunikace pro pěší a cyklisty podél komunikace v ulici Do Lipan v části
extravilánu. Současně návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje náklady na výkup pozemků na etapě
0005 - Do Lipan.
0000196 - Technická vybavenost Klánovice
Navržený rozpočet roku 2019 předpokládá ukončení realizace 1. části etapy 0003 - Komunikace
III, na kterou je vydáno stavební povolení, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba
dešťové kanalizace v ulici Blešnovská, Lovčická, Sendražická, Řepečská a K Rukavičkárně. Dále
se v roce 2019 předpokládá realizace 2. části této etapy a zahájení projekční a investorské přípravy
na etapě 0004 - Komunikace IV. Současně návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje náklady na výkup
pozemku pro připravovanou etapu 0004 - Komunikace IV.
0000204 - Technická vybavenost Nebušice
V roce 2019 se předpokládá realizace etapy 0015 - U Pohádky, jejíž náplní je rekonstrukce
komunikace a likvidace dešťových vod v ulici U Pohádky a K Sídlišti. V tomto roce bude ukončena
projekční a investorská příprava etapy 0006 - Gabrielka, jejímž obsahem je výstavba
vodohospodářské infrastruktury v ulici Truhlářka, Pod Vodojemem a U Gabrielky. Současně návrh
rozpočtu na rok 2019 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0013 - Pod
Hláskem a etapu 0004 - Komunikace II.
0003082 - Technická vybavenost Radotín
V roce 2018 byla zahájena realizace finančně a technicky náročné etapy 0017 - Lošetická. Náplní
této etapy je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v oblasti ulic
Lošetická, Zderazská, Otínská a Karlická. Ukončení této etapy se předpokládá v rozmezí 4. Q/2019
a 1. Q/2020. Projekční a investorská příprava bude zahájena pro etapu 0025 - Propojovací, která
řeší dokončení výstavby technické infrastruktury západní části MČ. Návrh rozpočtu současně
obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Radotín západ, etapu 0007 -

Radotín sever.
0003090 - Technická vybavenost Řeporyje
V roce 2019 bude realizována etapa 0025 - Muzikova - MHD, jejíž náplní je rekonstrukce
komunikace včetně likvidace dešťových vod a zřízení obratiště BUS MHD v ulici Muzikova.
V koordinaci s výstavbou vodohospodářské infrastruktury v ulici Tělovýchovná (Pražská
vodohospodářská společnost a.s.) bude realizována rekonstrukce komunikace v této ulici, viz etapa
0027 - Tělovýchovná. Projekčně po vyhodnocení architektonické studie bude probíhat projekční
a investorská příprava etapy 0018 Řeporyjské náměstí. Současně návrh rozpočtu na rok 2019
obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0007 - Infrastruktura Zadní Kopanina
a etapu 0010 - Kanalizace IV.
0003103 - Technická vybavenost Lochkov
Rozpočet na rok 2019 pro tuto stavbu předpokládá ukončení realizace etapy 0003 - Kanalizace II,
jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace včetně rekonstrukce místních komunikací v jižní části
k. ú. Lochkov v oblasti Za Ovčínem. V tomto roce se předpokládá zahájení projekční a investorské
přípravy pro etapu 0007 - Centrum, jejíž náplní je výstavba a rekonstrukce technické vybavenosti
v oblasti ulic Cementářská, Za Ovčínem a U Sušičky. Současně návrh rozpočtu na rok 2019
obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0002 - Komunikace. Etapa 0013 Propojovací chodník, projekční příprava a zahájení realizace výstavby pěšího propojení mezi ul.
Za Chalupami a ul. Na Přídole.
0003106 - Technická vybavenost Suchdol
Návrh rozpočtu rok 2019 předpokládá finanční ukončení výstavby splaškové kanalizace v části
Budovec - viz etapa 0002 - Budovec a to v rozvodí Ústřední čističky odpadních vod a Čističky
odpadních vod Roztoky (MČ Praha - Suchdol). V roce 2018 byla zahájena realizace etapy 0007 Komunikace Výhledy, jejíž náplní je celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně
rekonstrukce a dostavby splaškové kanalizace. Současně návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje
náklady na výkup pozemku pro etapu 0007 - Komunikace Výhledy, kde je vydáno pravomocné
stavební povolení.
0003111 - Technická vybavenost Lysolaje
Návrh rozpočtu na rok 2019 předpokládá realizaci etapy 0008 - Protipovodňová opatření II, jejíž
náplní je likvidace dešťových vod a protipovodňová opatření v povodí lokality nad ulicí
Starodvorská a pro lokalitu Laťka. Současně návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje náklady na
výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Opěrná zeď Čábelecká.
0003113 - Technická vybavenost Přední Kopanina
Po ukončení projekční a investorské přípravy bude v roce 2019 zahájena realizace etapy 0010
Preláta - Skalka, která řeší dostavbu vodohospodářské infrastruktury v této lokalitě a etapy 0011 –
Čistička odpadních vod Přední Kopanina, jejíž přípravnou fázi zajišťuje Pražská vodohospodářská
společnost a.s. Náplní této etapy je rekonstrukce a rozšíření stávající čističky odpadních vod
v oblasti Mechová. Etapa 0012 - Stezka pro nemotorovou dopravu - Jedná se o stavbu
propojovacího chodníku mezi Městskou částí Přední Kopanina a letištěm Václava Havla pro pěší
a cyklo dopravu. Chodník musí procházet pod komunikací I/7 (Lipská).

0003119 - Technická vybavenost Čakovice
V roce 2019 bude realizována etapa 0025 - Komunikace Cukrovarská, jejíž náplní je rekonstrukce
citované komunikace včetně výstavby chodníků a veřejného osvětlení v úseku od přejezdu Českých
drah po ulici K Avii. Projekčně a investorsky bude ukončena etapa 0012 - Komunikace Miškovice
(lokalita Na Kačence) a pokračovat budou přípravné práce na etapě 0010 - Komunikace
Třeboradice, a to s cílem zajištění územního a stavebního povolení. V roce 2019 se dále
předpokládá ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0020 - Kostelecká. Etapa 0020 Kostelecká. Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně inženýrských sítí (kanalizace, vodovod,
veřejného osvětlení, chodníků, cyklostezky a kabelů nízkého napětí a slaboproudu). Zpracovává
se studie stavby. Finanční prostředky v roce 2019 budou použity na projektovou a inženýrskou
přípravu.
0003127 - Technická vybavenost Běchovice
Návrh rozpočtu na rok 2019 předpokládá realizaci etapy 0008 - Spojovací, resp. realizaci její druhé
části, která spočívá v rekonstrukci chodníků podél komunikace Mladých Běchovic v úseku
Českobrodská a podchod pod tratí Českých drah a ve výstavbě komunikace pro pěší a cyklisty
podél Běchovického potoka. Dále bude realizována etapa 0022 - K Jalůvce, jejíž náplní je
rekonstrukce komunikace v ulici K Jalůvce. Projekčně bude připravena k realizaci etapa 0011 Protipovodňová opatření a etapa 0015 - Dešťová kanalizace II.
0003136 - Technická vybavenost Satalice
V roce 2018 byla ukončena projekční a investorská příprava na etapě 0021 - K Radonicům
a následně bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele díla. Jedná se o rekonstrukci komunikace
včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici K Radonicům v intravilánu městské
části. Vlastní realizace této stavby bude v roce 2019. Dále se v roce 2019 předpokládá ukončení
projekční a investorské přípravy etapy 0019 - Budovatelská II, jejíž náplní je rekonstrukce
komunikace a výstavba chodníků včetně zastávky BUS MHD v ulici Budovatelská. S vlastní
realizací se počítá v rámci rozpočtu na rok 2019. Současně návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje
náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Pilotní projekt, etapa 0008 - Komunikace
ostatní.
0003140 - Technická vybavenost Újezd nad Lesy
Navržený rozpočet roku 2019 předpokládá finanční vypořádání etapy 0005 - Komunikace
Starokolínská a Novosibřinská, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace v ulici Starokolínská
a Novosibřinská. Závěrečná část této finančně a technicky náročné etapy byla realizována
v prostoru křižovatky ulic Starokolínská a Staroklánovická. Dále se předpokládá ukončení
projekční a investorské přípravy etapy 0024 - Propojovací, která řeší výstavbu komunikace včetně
obratiště BUS MHD k podchodu pod tratí Českých drah (směr MČ Praha-Klánovice). V roce 2019
se předpokládá s realizací rekonstrukce komunikace v ulici Druhanická - etapa 0008 - Komunikace
Újezd nad Lesy - jih (mimo část etapy 0020 - Homogenizace). Současně návrh rozpočtu na rok
2019 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0008 - Komunikace Újezd nad
Lesy - jih. V etapě 0018 Komunikace sever - Čekanovská - prodloužení Rekonstrukce komunikace
v ulici Čekanovská v úseku od ulice Polepská po konec zástavby budou v roce 2019 řešeny další
stupně projektové dokumentace, investorská příprava a případně realizace. Etapa 0021 BUS MHD
- ČD zabývající se výstavbou smyčky MHD - BUS u stanice Českých drah Klánovice vč. nezbytné
infrastruktury. V rámci realizace bude řešeno rozšíření smyčky na lesní pozemky a příjezd
zástavbou. V etapě bude uvažováno v roce 2019 o dalších stupních projektové dokumentace po

aktualizované dokumentaci pro územní rozhodnutí, které bylo provedeno v roce 2018.
Rekonstrukce komunikace vč. likvidace dešťových vod v části Blatov, která je ohraničena
komunikacemi v ulici Novolhotecká a "dolní" Starokolínská, patří do etapy 0023 Novolhotská
a v návrhu rozpočtu r. 2019 bude zahrnuto dokončení realizace komunikace. Částečně etapu
zabývající se odvodněním realizuje Pražská vodohospodářská společnost, a.s. V etapě 0024
Propojovací, která znamená výstavbu komunikace vč. chodníků a parkovacích stání mezi
komunikací v ulici Staroklánovická a příjezdovou komunikací k obratišti BUS MHD u podchodu
pod tratí Českých drah, se uvažuje v roce 2019 dokončení projekční a investorské přípravy.
0003145 - Technická vybavenost Vinoř
V roce 2018 bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby - etapa 0012 – Čistička
odpadních vod Vinoř. Návrh rozpočtu r. 2019 obsahuje náklady na realizaci stavební části této
etapy. Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění stávající Čističky odpadních vod Vinoř, která byla
původně navržena jako mechanicko-biologická na kapacitu 6 000 EO (ekvivalentních obyvatel).
Rekonstrukcí bude čistírna odpadních vod rozšířena na kapacitu 21 000 EO. Ve výhledu se počítá
i s připojením splaškových vod z Podolánky a Jenštejna. Na stavbu je vydáno pravomocné územní
rozhodnutí a stavební povolení. Realizace této stavby řeší tzv. „stopstav“ pro investiční výstavbu
v povodí této čistírny (MČ Praha - Satalice, a MČ Praha-Vinoř). V roce 2019 se předpokládá
ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0013 - Dražkovská, jejíž náplní je výstavba nové
komunikace mezi ulicí Bohdanečská a Mladoboleslavská.
0003150 - Technická vybavenost Benice
V roce 2019 návrh rozpočtu předpokládá ukončení realizace etapy 0003 - Komunikace Benice,
0004 - Květnového povstání a 0005 - Na Luka. V tomto roce bude ukončena projekční a investorská
příprava etapy 0006 - Revitalizace obce, její náplní je dokončení technické vybavenosti v MČ
Praha - Benice. Dále v roce 2019 bude zahájena projekční a investorská příprava pro etapu 0007 Propojovací komunikace (výstavba komunikace pro pěší a cyklisty mezi MČ Benice a MČ
Uhříněves).
0003151 - Technická vybavenost Dubeč
Rozpočet na rok 2019 předpokládá realizaci etapy 0027 - TI pro HZ, jež je podmiňující investicí
pro výstavbu Hasičské zbrojnice Dubeč II v této městské části. Dále bude v tomto roce pokračovat
realizace rekonstrukce konstrukčních vrstev komunikací celé MČ, která je náplní etapy 0011 Komunikace Dubeč. V souladu s požadavkem na zajištění pasportu stavby bude realizována etapa
0013 - Sběrná, jejíž náplní je rekonstrukce stávajících dešťových kanalizací v katastru Dubče.
Projekčně a investorsky budou připravovány etapy 0030 - Kolocova, 0029 - Bečovská a 0028 Křižovatka Městská. Současně návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje náklady na výkup pozemku
pro dokončenou etapu 0011 - Komunikace Dubeč.
0003168 - Technická vybavenost Křeslice
Návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje náklady na dokončení etapy 0004 - Komunikace. Náplní této
etapy je celoplošná rekonstrukce komunikací včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod
v katastru MČ Praha - Křeslice. Projekčně bude zahájena příprava etapy 0007 - IS Bytové domy,
která řeší napojení obecních bytových objektů v lokalitě ulice K Čestlicům, na stávající
vodohospodářskou infrastrukturu.
0003171 - Technická vybavenost Štěrboholy

V roce 2019 bude zahájena projekční a investorská příprava na rekonstrukci komunikace v ulici
Ústřední v extravilánu směrem ke Štěrboholské radiále, etapa 0008 - Komunikace V, a to včetně
zahájení stavebních prací.
0003295 - Technická vybavenost Horní Počernice
Rozpočet na rok 2019 předpokládá ukončení realizace etapy 0012 - IS ostatní. Jedná se o dokončení
výstavby vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v ulici Sekeřická,
Rožnovská, Třebešovská a další. Dále bude ukončena realizace etapy 0013 - Komunikace
Božanovská, 2. část, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací včetně výstavby chodníků v ulici
Zdoňovská, Na Pozorce, Všelipská a další. Projekčně a investorsky bude ukončena příprava etapy
0033 - Štverákova (lokalita ulic Leštínská, Hřídelecká, Trní a Štverákova) a etapa 0034 –
V Slavětíně (lokalita ulic V Slavětíně a Ve Žlíbku) a etapy 0029 - Zárybnická. Současně návrh
rozpočtu na rok 2019 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapou 0006 Komunikace Robotnice, etapu 0020 - Čertousy.
0004506 - Technická vybavenost Velká Chuchle
V rámci stavby TV Velká Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací
v oblasti ul. Na Hvězdárně. Stavba je rozdělena do 13 etap. Do roku 2013 byly dokončeny etapy
0001 až 0012, které umožnily zavedení MHD. Vzhledem k nesouhlasu majitelů pozemků
se záborem svého pozemku pro budoucí komunikaci není možno etapu 0013 realizovat v původním
rozsahu. V roce 2017 byla s ISTARem ukončena příkazní smlouva ze dne 2. 9. 2013. Následně
ISTAR podal nabídku na realizaci inž. sítí a opravu stávajících komunikací a aktualizaci PD - jedná
se pouze o páteřní komunikace. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019 je určen na
přípravu nové etapy 0014 Na Cihelně (rekonstrukce stávající komunikace), tj. na inženýrskou
činnost při zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, na řešení vlastnických vztahů
k dotčeným pozemkům a na zpracování projektu pro stavební povolení (bude zajišťovat kompletně
vybraný GP). Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen k aktualizaci zpracované PD, obnovením
jednání s majiteli pozemků. Následné roky jsou realizační.
0004507 - Technická vybavenost Vokovice
Předmětem zpracovaného projektu je rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodu v části ulic
V Středu, Na Loukoti, Na Lužci a V Kruhu. Součástí akce je i přepojení přípojek, v současnosti
napojených na řešený vodovod a kanalizaci. Stavba bude probíhat v prostoru stávající pozemní
komunikace v ulici Vokovická a Půlkruhová. V současné době jsou v řešení projektové
dokumentace na všechny tři aktuální etapy (0002, 0003 a 0004). Na stavbě č. 4507 TV Vokovice
budou zasmluvněny projektové práce (přesný rozsah po dohodě s MČ Praha 6), v roce 2019 bude
čerpáno za DUR, max DSP - cca 2 mil. Kč.
0006963 - Celková přestavba a rozšíření ústřední čističky odpadních vod na Císařském
ostrově
Rozhodující etapu této stavby tvoří etapa 0001 – nová vodní linka (NVL). Předmětem této etapy
je příprava a realizace samostatné nové vodní linky (NVL) čistírny odpadních vod pro hlavní město
Prahu, která s následně modernizovanou stávající vodní linkou (SVL) zajistí plnění požadavků
národní a evropské legislativy na kvalitu vyčištěných odpadních vod z území hlavního města Prahy
vypouštěných do významného vodního toku Vltava. Součástí prací na etapě 0001 – NVL je
související projektová a inženýrská činnost, realizace stavební a technologické části stavby,
uvedení NVL do provozu a zkušební provoz, kterým bude prokázáno plnění garantovaných
parametrů. Realizace Nové vodní linky byla dokončena a převzata Objednatelem (Hlavním městem

Prahou) 18.9.2018. Bezprostředně potom byla Nová vodní linka zpětně předána Sdružení ÚČOV
Praha k zahájení zkušebního provozu dne 19. 9. 2018. Zkušební provoz je rozdělen na dvě části.
Ve Fázi B0 zkušebního provozu proběhlo uvedení Nové vodní linky do provozu spočívající
především v zapracování její biologické části. Tato fáze byla dokončena 26.12.2018 a
bezprostředně potom 27. 12. 2018 byla zahájena Fáze B zkušebního provozu v délce 12 měsíců
(365 dnů). V jejím průběhu má Sdružení ÚČOV Praha prokázat, že Nová vodní linka je schopna
plnit Garantované parametry ve smyslu smlouvy o dílo. Kromě etapy 0001 – nová vodní linka je
součástí stavby i zajišťovaná investorská a projektová činnost na dalších etapách, které tvoří
Nátokový labyrint, Kompenzační opatření a Retenční nádrž.
0007133 – Investorská příprava pro kapitolu 02
Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na projektovou a investorskou přípravu staveb (etap), které nejsou
součástí návrhu rozpočtu na rok 2019, popřípadě je v průběhu roku na určité stavbě nedostatek fin.
prostředků. Finanční prostředky, které jsou v průběhu roku pro tento účel vynaloženy, jsou koncem
roku společným tiskem do RHMP převedeny na jednotlivé stavby.
0007499 - Technická vybavenost Dolní Měcholupy
V roce 2019 bude realizována etapa 0002 - Za Kovárnou. Jedná se o rekonstrukci komunikace v
ul. Dolnoměcholupská vč. likvidace dešťových vod a výstavba chodníků v intravilánu mezi ul.
Kutnohorská a U Továren.
0007500 - Technická vybavenost Praha 6
V roce 2019 bude finančně vypořádána etapa 0001 - Šárecké údolí. V tomto roce bude realizována
etapa 0021 - Pokojná, jejímž obsahem je výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulici Pokojná
a Dolní Šárka I. V roce 2019 se dále předpokládá ukončení projekční a investorské přípravy
rekonstrukce komunikace v ul. V Šáreckém údolí (etapa 0006) v úseku ulic V Podbabě a Pokojná
a následně zahájení rekonstrukce.
0007981 - Technická vybavenost Za Horou
V rámci stavby TV Za Horou, etapa 0004 - komunikace budou řešeny nové povrchy komunikací
v ul. Aloisovská, Jednostranná a zbývající část ul. Třešňová. V této oblasti budou dále
rekonstruovány vodovod a VO. V místě komunikací a tras vodovodu doposud nejsou vypořádány
majetkoprávní vztahy a významná část dotčených pozemků patří celkem 17 soukromým osobám.
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019 je určen na obnovení jednání o výkupu pozemků,
zpracování znaleckých posudků, aktualizaci DZS a související inženýrskou činnost. Nutno
objednat aktualizaci DZS. V současné době probíhají jednání s dotčenými majiteli pozemků
ohledně výkupu pozemků. Tyto práce provádí mandatář na základě objednávky. Následná IČ není
smluvně zajištěna. ISTAR předložil nabídku. Rozpočet na rok 2019 navrhuje dokončení DZS a
výběr zhotovitele. Pro rok 2020 se předpokládá realizace stavby a související IČ.
0008263 - Praha 14, Aloisov
Jde o rekonstrukci vozovky a chodníků v trase stávajících komunikací. Uvedená stavba byla
zahájena v roce 2005. V roce 2014 byla dokončena etapa 0004 - Lednická I. V roce 2016 byla
zahájena příprava nové etapy 0005 - Lednická II v úseku Talinská - Broumarská. Návrh rozpočtu
kapitálových výdajů na rok 2019 je určen na inženýrskou činnost při zajištění územního
rozhodnutí, projektovou i inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro výběr
zhotovitele (DZS). Zajištění výše uvedeného provádí projektant stavby. Návrh rozpočtu na rok

2019 a další roky je na dokončení přípravy a realizaci stavby etapy 0005.
0008498 - Vodovodní řad Nová Ves
Tato stavba řeší napravení „historických“ nedostatků při výstavbě vodohospodářské infrastruktury
ve velkých sídlištních celcích. Při výstavbě nových vodovodních řadů v dané lokalitě (stavba č.
0114 TV Stodůlky) bylo konstatováno, že tyto se napojují do řadů, které nebyly zkolaudovány
a tudíž převedeny do správy PVS a.s., a které nesplňují základní hygienické normy. Na základě
kamerového průzkumu byla zjištěna řada technických nedostatků a neméně důležité je zjištění, že
některé řady jsou vedeny na soukromých pozemcích. Nejvýhodnějším řešením k nápravě všech
těchto nedostatků je výstavba nových řadů v lokalitě Nová Ves. Návrh rozpočtu na rok 2019
předpokládá zahájení realizace této stavby a následné dokončení v roce 2020.
0008588 - Technická vybavenost Malá Ohrada
Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků včetně zastávek MHD
a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady a Velké Ohrady na Praze 13. Pro úplné dokončení
stavby zbývá realizace poslední etapy 0006 - Červeňanského. Navrhované finanční prostředky na
rok 2019 umožní dokončit projektovou a inženýrskou přípravu etapy 0006 a zahájit její realizaci.
0008618 - Technická vybavenost Praha 4
Etapa 0007 Na Vrstevnici - bude aktualizován projekt rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace
včetně zajištění inženýrské činnosti.
0008950 - Technická vybavenost Praha 15
Jedná se o rekonstrukci a sjednocení povrchů komunikací pro pěší včetně řešení chybějícího
odvodnění na území Prahy 15 v rámci zbývajících etap stavby. Etapa 0011 Obnova stávajících cest
pro pěší v zastavěném území Horní Měcholupy - 1. část a etapa 0013 Obnova stávajících cest pro
pěší v zastavěném území Hostivař - 1. část. Obě etapy stavby jsou ve fázi projektové a inženýrské
přípravy. Navrhované finanční prostředky na rok 2019 umožní úplnou realizaci etapy 0011
a dokončit projektovou přípravu etapy 0013.
0040018 - Dofakturace pro kapitolu 02 - TV
Jedná se o úhradu nákladů na dokončených stavbách v roce 2018, které budou k proplacení v roce
2019. Finanční prostředky, které jsou v průběhu roku pro tento účel vynaloženy, jsou koncem roku
společným tiskem do RHMP převedeny na jednotlivé stavby.
0040019 - Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi
Prodloužení sběrače G do MČ Praha Dubeč, které umožní přepojení kanalizačního systému
sváděného do ČOV Uhříněves na městský kanalizační systém, a to včetně přepojení stávajících
čerpacích stanic. Prodloužení zahrnuje řad DN 800 v délce 2 800 m a DN 500 délky 440 m. Návrh
rozpočtu na r. 2019 obsahuje náklady na dokončení projekční a investorské přípravy (sloučené
stavební a územní řízení) a následně v 2. pololetí r. 2019 na zahájení stavebních prací.
0040020 - Technická vybavenost Letňany
Etapa 0004 Křivoklátská - předpokládáme realizaci rekonstrukce komunikace Křivoklátská 1. část
a dokončení projekční a inženýrské činnosti pro zajištění 2. části rekonstrukce předmětné
komunikace. Dále bude připravena k realizaci etapa 0010 Vítkovická a Šumperská. U etap 0011

komunikace podél PVA a etapy 0012 prodloužení komunikace Veselská budou probíhat projekční
a inženýrská příprava.
0040021 - Technická vybavenost Petrovice
Rozpočet na rok 2019 předpokládá realizaci etapy 0003 - Komunikace, jejímž obsahem je
celoplošná rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků ve stávající zástavbě v MČ Praha
Petrovice. Projekčně bude zahájena příprava etapy 0004 - Novopetrovická, 0005 - Dobrá voda
a 0006 - Náměstí bratří Jandusů. Jedná se vesměs o rekonstrukce dotčených komunikací po
výstavbě vodohospodářské infrastruktury.
0040297 - Technická vybavenost Hloubětín
Stavba je rozdělena do 14 etap s termínem realizace r. 2007 - 2020. Zahrnuje rekonstrukce
komunikací podle schválené objemové studie. V letech 2010 - 2017 byly dokončeny etapy 0009,
0010, 0011 a 0001, 0014, 0013 a 0002. Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen na zahájení realizace
např. etapy 0004. V roce 2019 a dalších letech bude pokračovat realizace etap 0005, 0006 a 0012
- rekonstrukce komunikací, včetně nákladů na projekt pro výběr zhotovitele, BOZP, autorský dozor
a na příslušnou inženýrskou činnost. Etapa 0007 - stavba byla umístěna s nabytím právní moci 29.
4. 2017 a nyní se vyřizuje st. povolení. Dále je nutné zadat výběr projektanta - mandatáře pro IČ TDI (ÚR - SP) pro etapy 0003 - 0008.
0040741 - Technická vybavenost Zahradní město
V roce 2019 se v návaznosti na ukončení stavby „Provedení nutných zabezpečovacích prací
spočívajících v odstranění havarijního stavu částí staveb ul. Nad Chaloupkami a ul. Horní
Chaloupky“ předpokládá zahájení realizace etapy 0003 - Nad Chaloupkami, jejíž náplní je
výstavba vodovodních a kanalizačních řadů v oblasti ulic Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky.
Dokončení této etapy se předpokládá v roce 2019 rekonstrukcí komunikací dotčených výstavbou
této vodohospodářské infrastruktury - viz etapa 0005 - Komunikace Chaloupky.
0040954 - Technická vybavenost Bílá Hora
Oblast Bílé Hory ohraničená ulicemi Zličínská, U Světličky, Kralupská, Nad Manovkou, Ovocná,
Na Višňovce a Zbečenská je požadována k řešení již od roku 2006, kdy byla snaha o zařazení
rekonstrukcí místních komunikací z důvodu neodpovídajícího, místy havarijního technického
stavu a nevhodného uspořádání dopravního prostoru. Po zadání prvních dvou komunikací
k rekonstrukci byl zjištěn také nevyhovující stav inženýrských sítí budovaných v 60. letech
minulého století. Zpracována studie území, která (vzhledem k rozlehlosti území a náročnosti
rekonstrukčních prací) lokalitu rozděluje na sedm samostatných etap, z nichž by každá měla
následně řešit podrobněji jednotlivé stavební objekty: komunikace, kanalizaci splaškovou a
dešťovou, vodovod, plynovod, rozvody VN a NN, slaboproudé rozvody a veřejné osvětlení. Ve
spolupráci s příslušnou MČ je snaha, aby alespoň I. etapa byla dokončena do kulatého výročí bitvy
na Bílé Hoře (400 let), neboť památník a okolí v centrální části lokality jsou národní kulturní
památkou, kde se očekávají oslavy tohoto výročí.
0042124 – Protipovodňová opatření 2013 -modernizace a rozšíření části protipovodňových
opatření
Cílem stavby je modernizace, doplnění a rozšíření stavby protipovodňových opatření na ochranu
hl. m. Prahy na základě zkušeností z povodně v červnu 2013. V roce 2019 budou dokončena
opatření na historické výusti na Alšově nábřeží a na kanalizaci pod Hlávkovým mostem. Dále

budou provedena opatření na dešťové kanalizaci v Malé Chuchli, navýšení části PPO podél Krňáku
a pod zbraslavským zámkem a bude provedeno navýšení a rozšíření PPO na Starém Městě,
zahájena bude dostavba dešťové kanalizace ve Velké Chuchli. Rovněž bude spolufinancováno
zpracování Analýz odtokových poměrů pro povodí Botiče a Rokytky, na jejichž zpracování má
město přislíbenu dotaci z OPŽP 2014-20 a bude pokračovat příprava navýšení kapacity povodňové
čerpací stanice v Libeňských přístavech a úprav protipovodňové linie na Rašínově nábřeží. Na
území Kolovrat bude pokračovat příprava poldru, v Královicích pak příprava poldru a obnovy
polních cest.
0042472 - Technická vybavenost Březiněves
V roce 2016 byla převedena investorská práva k etapě 0001 - Komunikace na TSK hl. m. Prahy.
V rámci nové etapy bude rekonstrukce místních komunikací v ulici Na Poli, V Lánech, K Březince,
Na Hlavní a další, tato realizace je náplní rozpočtu na rok 2019. V roce 2019 bude probíhat
projektová a inženýrská činnost pro etapu 0005 Bezinková, et. 0004 Bezejmenná a et. 0006 Na
Poli. Předpokládá se, že stavby budou zahájeny.
0042473 - Botanická zahrada - areál západ - dostavba
Botanická zahrada připravila projekt dostavby areálu Západ, který by měl doplnit vybavenost pro
návštěvníky. Jedná se o restauraci a sociální zařízení včetně objektů inženýrských sítí
a komunikací. Tento areál je podpůrný pro provoz skleníku Fata Morgána. Předpokládá se zahájení
realizace stavby.
0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle
Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy, převážně na
pozemcích k. ú. Velká Chuchle a Slivenec. V r. 2016 byly zahájeny projektové práce vč.
podmiňujících průzkumů a byl zahájen proces výkupu pozemků. V lednu 2016 byla podána žádost
o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie na základě operačního programu Životní
prostředí. V dubnu 2018 byly zahájeny práce, na které nebylo nutno zajistit stavební povolení
(pěstebné zásahy, rekonstrukce opěrné zdi). Dále byly v roce 2018 vynaloženy náklady na
pokračování výkupu pozemků, na realizaci s využitím dotace EU a dále na přípravu, tj. na
zjišťovací řízení EIA a na projektovou a inženýrskou činnost při zajištění územního rozhodnutí
a stavebního povolení a zadání stavby (DUR, DSP, DVZ). Pro rok 2019 se navrhují finance pro
pokračování prací, na které bylo nutno zajistit stavební povolení.
0042475 – Investorská příprava pro kapitolu 02
Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném
rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019.
0042476 - Dofakturace pro kapitolu 02
Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve
schváleném rozpočtu.
0042699 - Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze
Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru ulice Klapkova v úseku od ulice Březiněveská
až po Horňáteckou. Investor INV MHMP řeší rekonstrukci tělesa komunikace, včetně odvodnění,
chodníků, parkovacích stání a VO. V r. 2017 v souběhu s rekonstrukcí TT (DPP) bylo provedeno
odvodnění komunikace příčnými řady napojenými do stávajícího podílného řadu. V roce 2018 byla

ukončena projekční a investorská příprava této stavby a vlastní realizace akce bude v roce 2019.
0042804 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.
Jedná se o celkovou revitalizaci parku na Karlově náměstí s cílem obnovy a rozvoje hlavních
přírodních a historických hodnot parku. Výsledné řešení podoby parku vzejde ze soutěžního
dialogu, který právě probíhá. Návrh rozpočtu na rok 2019 představuje náklady na dopracování
studie, průzkumy a následné zpracování projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské
činnosti při přípravě stavby.
0042810 - Kanalizace Nad Koupadly
Bude dokončena aktualizace projektu včetně projednání. Smyslem akce je dotáhnout stav
infrastruktury do vybavení odpovídajícího 21. století. Investičně akce znamená napojit existující
nemovitosti pomocí uličního kanalizačního řadu na stávající kanalizaci, která kapacitně plně
vyhovuje tomuto napojení.
0042811 - Vodovod Botanická zahrada
Jedná se o výstavbu vodovodu na užitkovou vodu vedeného do areálu Botanické zahrady. Vodovod
bude napájen z jímacího objektu umístěného na břehu Vltavy pod jižním vstupem do areálu
zahrady Trojského zámku, odtud bude trasa pokračovat přes areál Trojského zámku, projde pod
veřejnou komunikací a vstoupí na území zahrady. V prostoru zahrady bude potrubí napojeno na již
zbudovanou část páteřního areálového vedení a rovněž na stávající zavlažovací systém. Zhruba
ve středu zahrady bude situován podzemní vodojem. Návrh rozpočtu na rok 2019 představuje
náklady na realizaci stavby a s ní související inženýrskou činnost - výkon autorského dozoru
a činnost technického dozoru investora.
0042812 - Celková přestavba Císařského ostrova
Ze studie Celková koncepce Císařského ostrova zpracované v gesci IPR vyplývá několik dílčích
studií proveditelnosti, které budou pokračovat dalšími projekčními stupni a následnou realizací.
Studie řeší rozvoj území Císařského ostrova a obou břehů Vltavy v tomto místě s ohledem
na zlepšení prostředí formou rozvoje zeleně, cyklostezek, úpravy břehů řeky, nové lávky přes
Vltavu pro pěší, tramvajový most umožňující spojení Podbaby s Trojou a Bohnicemi. Celková
přestavba Císařského ostrova zahrnuje i dílčí úpravy nyní realizovaného projektu Nové vodní linky
Ústřední čističky odpadních vod. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na rozpracování
studií, zpracování technických podkladů pro jednotlivé stavby a zahájení realizace.
0042813 - Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G včetně G6
Jedná se o náklady na výkup pozemků dokončené investiční akce s původním názvem stavba
č. 9620 - Kanalizační sběrač G vč. G6, která byla realizována v letech 1988 až 2004. Návrh
rozpočtu roku 2019 obsahuje náklady na aktualizaci geometrických plánů, na zpracování
znaleckých posudků a náklady na samotný výkup pozemků.
0043320 - Technická vybavenost Praha 22
V současné době byla ukončena soutěž na zhotovitele projektové dokumentace na etapu 0001
Středohorská týkající se dostavby inženýrských sítí a komunikace v ulici Středohorská. Předpoklad
realizace je 2019 - 2020 (dle vydání stavební povolení). Dále probíhá výběrové řízení na studii na
etapu 0006 náměstí Bratří Jandusů.

0043321 - Technická vybavenost Praha 11
Etapa 0001 Propojení Mírového hnutí - Blažimská. Jedná se o nový chodník šířky 2 m, veřejné
osvětlení, likvidaci dešťových vod a mostek přes Košíkovský potok. Etapa 0002 Sportovní plochy.
Jedná se o regeneraci sportovišť a rozšíření parkoviště, nové vpusti, veřejné osvětlení, nový
chodník k hřišti a zpevněné plochy hřišť, vybavení relaxační plochy. Etapa 0004 Dopravní hřiště
Chodov – Jarníkova. Jedná se o nový areál dopravního hřiště se zázemím pro správce, sociální
zařízení, učebnou skladem kol a dílnou. V areálu budou vzorové komunikace a křižovatky, včetně
SSZ křižovatky, herní plochy a zeleň. Etapa 0004 Dopravní hřiště Chodov – Jarníkova. Jedná
se o nový areál dopravního hřiště se zázemím pro správce, sociální zařízení, učebnou skladem kol
a dílnou. V areálu budou vzorové komunikace a křižovatky, včetně SSZ křižovatky, herní plochy
a zeleň.
0043322 - Technická vybavenost Nedvězí
Čeká se na vyjádření starosty MČ Praha - Nedvězí ke stavbě rekonstrukce ul. Výmarová a Slámová
vč. konečné BUS 267. V roce 2019 budou pokračovat přípravy akce.
0043323 - Technická vybavenost Královice
Stavba zahrnuje Most přes Rokytku. Příprava stavby proběhne v roce 2019 ve spolupráci s MČ
Praha - Královice.
0043324 - Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)
V rozpočtu v roce 2019 pro etapu 0001 Lokality Pod Lesem a Za Sídlištěm, Komořany se uvažuje
řešení PD v ul. Podlesní a pro etapu 0005 Pod Bohdalcem bude pokračovat PD pro odkanalizování
RD. V nově vzniklé etapě 0006 Malešická dojde k přípravě zakázky všech stupňů PD.
0043799 – Inženýrské sítě Sokolovská
V nové stavbě týkající se přeložek inženýrských sítí a výstavby dešťové kanalizace bude v roce
2019 uvažováno po zhotovení PD i o realizaci.
0043915 – Vodní dílo Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu
Předmětem této stavby je vybudování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař,
schopného převést povodňovou vlnu Q 10000 a zabránit tak možné destrukci hráze
nekontrolovaným přelivem přes korunu hráze. Vodní dílo Hostivař (VD Hostivař) zadržuje 1,8 mil.
m3 vody. Hráz VD je zemní sypaná s návodním těsněním. V případě nekontrolovaného přelivu
zemní hráze hrozí nebezpečí její destrukce. Z pohledu vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla, je požadovaná míra bezpečnosti vodního díla na N (n-letost) 10 000
let, tedy v případě VD Hostivař převedení povodňového průtoku 175 m3/s. Kapacita stávající
odpadní štoly v levém zavázání hráze je nevyhovující, má kapacitu pouze 82,5 m 3/s.
Po vyhodnocení možných alternativ je byl navržen betonový boční přeliv v pravém zavázání hráze
s kapacitou navrženou na Q 10 000 odvozené povodňové vlny (175 m3/s). Lesy hl. m. Prahy, které
jsou správcem vodního díla, zajistily zpracování projektové dokumentace do fáze dokumentace
územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí nabylo právní moci 5. 5. 2017. Návrh rozpočtu na rok
2019 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení včetně inženýrské
činnosti.

0043916 - Technická vybavenost Praha 5
Jedná se o vybudování chybějící splaškové kanalizace, přeložky dešťové kanalizace a komplexní
rekonstrukci povrchů komunikací, včetně chodníků a odvodnění v ul. Hlubočepská, Slivenecká,
Lochkovská.
0044151 - Technická vybavenost Rekonstrukce stoky D
Jedná se o vybudování nové podzemní retenční nádrže umístěné v Šáreckém údolí v Praze 6 na
výusti odlehčovacího potrubí z odlehčovací komory OK_3D umístěné na Evropské ulici. Toto
odlehčovací potrubí je v současné době nevhodně ukončeno volným výtokem do travnatého
pozemku v ul. V Šáreckém údolí, vyhrazeného k tomuto účelu Územním plánem. Návrh nové
podzemní záchytné retenční nádrže vychází z koncepčního řešení celého povodí kmenové stoky D
zpracovaného v rámci Generelu odvodnění hlavního města Prahy aktualizovaného novým
přepočtem z listopadu 2008.
0044204 - Technická vybavenost v kolektorech
Jedná se o investiční akci, která bude řešit problematiku výměny a rekonstrukce, popř. doplnění
inženýrských sítí v kolektorech, které jsou předmětem nájmu provozovatelům na území hl. města
Prahy. Po uvedení příslušné inženýrské sítě do řádného stavu bude předána zpět provozovateli
(PVS, PT aj.).
0044409 - Technická vybavenost Praha 9
Záměr vytvořit tuto novou investiční akci vznikl na základě potřeby odkanalizování zbývajících
neodkanalizovaných oblastí v rámci HMP. Akce bude realizována v průběhu následujících 3 let a
celkové investiční náklady na stavbu se stanovují odhadem ve výši 150 000 000,- Kč. Tato
investiční akce bude složena z níže uvedených etap: Etapa 0001 - Oblast Prosek, Etapa 0002 Oblast Vysočany, Etapa 0003 - Oblast Hrdlořezy, Etapa 0004 - Ulice Ke Klíčovu, Etapa 0005 Ulice Lísková, Etapa 0006 - Ulice Českobrodská - Hloubětín, Etapa 0007 - Ulice Českobrodská Hrdlořezy, Etapa 0008 - Ulice Za Mostem.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
0000000 - Odstranění starých dílen
Dílny oddělení údržby byly přestěhovány do nového polyfunkčního objektu v horní části areálu.
Dle schváleného Generelu rozvoje a výstavby Zoo Praha má v místě, kde stojí objekt starých dílen
a na přilehlých parkovacích plochách vyrůst parking o minimálně dvou podlažích, který se zároveň
stane součástí protipovodňové ochrany areálu, proto se nejdříve musejí odstranit staré dnes již
nevyužívané dílny.
0000000 - Vodojem užitkové vody
V rámci zkvalitňování expozic a welfare chovaných zvířat přibývají v areálu Zoo Praha expoziční
bazény, což spolu s potřebou racionálně využívat všech zdrojů vody s ohledem na zkušenosti
letošního suchého léta, vyvolává potřebu zkapacitnění stávajícího vodojemu užitkové vody a další
technická opatření k hospodaření s užitkovou vodou.

0000000 - Výměna transformátoru v Trafostanici 3
V areálové trafostanici č. III je plánovaná náhrada stávajícího olejového stroje 630 kW moderním,
tzv. suchým, transformátorem o výkonu 1 000 kW, a doplnění o další identický stroj. Celkovou
kapacitou 2 000 kW tak bude vytvořena dostatečná kapacita, vč. rezervy, pro připravované další
expozice, zejména pro Nový pavilon goril a Expozici Arktida - lední medvědi.
0042818 - Náhradní objekty za Bosnu
V lokalitě zvané Bosna, v západním cípu Zoo Praha, byla ve 2. pol. 80. let 20. stol. vybudována
jako součást zařízení staveniště tehdy budované 1. etapy Nové čistírny odpadních vod - Hostín
sestava UNIMO buněk. Tato sestava obytných a sanitárních kontejnerů přešla, poté co byla další
výstavba NČOV zastavena, do majetku Zoo Praha v roce 1994. Sestava byla upravena pro potřeby
střediska učňů oboru chovatel cizokrajných zvířat, učebna, šatna a soc. zařízení a také jako
ubytovna pro zaměstnance Zoo Praha. Technický stav je v současné době neúnosný, kontejnery
jsou za hranicí životnosti a nebylo by rentabilní investovat do jejich renovace. Navíc je prostor
určen pro expoziční účely - expozice dálný sever. Protože však jsou prostory pro učně i ubytovna
pro zaměstnance nezbytností, je třeba stávající UNIMO buňky nahradit plnohodnotnou stavbou.
V roce 2016 byla připravena studie k zadání architektonické soutěže, její vyhlášení a vyhodnocení.
Třem různým projektantům bylo zadáno zpracování studie objektu. Na základě rozhodnutí vedení
byla za nejlepší prohlášena studie ateliéru G. L. architekti. Projektant rozpracoval studii do fáze
projektu pro společné územní a stavební řízení. Bohužel se ukázalo, že cena přesahuje
předpokládanou výši, proto se vedení rozhodlo pro redukovanou verzi. V roce 2019 proběhne
vlastní realizace stavby s termínem dokončení v roce 2020.
0043048 - Výstavba pavilónu medvědovitých šelem
Původně měla vzniknout expozice pand velkých na místě současné expozice medvědů ledních.
V roce 2016 se zahájily práce na přípravě podkladů pro vyhlášení architektonické soutěže. Na
přelomu roku 2016 a 2017 proběhla veřejná urbanisticko-architektonická soutěž o návrh, ve které
bylo hodnoceno 5 návrhů. V roce 2018 byla dopracována projektová dokumentace do čistopisu
a odeslána dotčeným orgánům k vyjádření. Důvodem změny názvu akce je skutečnost, že jsou
pandy velké pro Zoo Praha v této historické etapě nezískatelné. S možnými problémy při získávání
pand bylo kalkulováno již při přípravě zadání architektonické soutěže a projekt tak umožňuje,
s minimálními úpravami, chov i jiného druhu medvěda s podobnými životními nároky jako má
panda velká. Doprovodné expozice primátů nebudou změnou dotčeny. V roce 2019 a následujících
2 letech se bude pokračovat na dalších stupních projektové dokumentace tak, aby poté, co se lední
medvědi přestěhují ze stávající expozice do expozice nové, mohla být výstavba pavilónu
medvědovitých šelem zahájena.
0043049 - Expozice Arktidy - lední medvědi
Rozsahem a významem areálu severských zvířat bude plánovaná expozice ledních medvědů, kteří
patří v pražské zoo mezi nejcharizmatičtější a nejvyhledávanější druhy. V chovu pražské zoo jsou
už od r. 1932. V současné době je zařízení pro lední medvědy z hlediska welfare na hranici
únosnosti, slouží už přes 70 let a původní výstavba je dokonce z konce 30. let 20. stol. Expozice je
situována na jednom z nejteplejších svahů zoo a vytváří tak pro zvířata pocházející z Arktidy
nevhodné mikroklimatické podmínky. Vnitřní objekt nesplňuje základní podmínku pro odchov
druhu. Nová expozice bude umístěna ve stávajícím komplexu expozic severských zvířat,
v klimaticky příznivější části zahrady, na severních svazích. Součástí zamýšleného komplexu
budou i expozice polárních lišek, papuchalek a dalších ptáků pobřeží Severního ledového oceánu.

V roce 2016 proběhly přípravné práce pro shromáždění podkladů pro vyhlášení architektonické
soutěže, její vyhlášení a vyhodnocení. Na přelomu roku 2016/2017 proběhla veřejná urbanistickoarchitektonická soutěž o návrh, ve které bylo hodnoceno celkem 14 návrhů. V roce 2018 proběhlo
dopracování projektové dokumentace do stupně projektu pro stavební řízení, získání
pravomocného stavebního povolení a následné zahájení stavby. V roce 2019 se bude pokračovat
na dalších stupních projektové dokumentace, aby mohla být zahájena vlastní stavba.
0043050 - Areál australské zvířeny
Nosným exponátem areálu bude největší žijící dravý vačnatec - ďábel medvědovitý, tzv. tasmánský
čert. Chovu ďáblů bude sloužit objekt s 5 vnitřními chovnými ubikacemi, jednou ubikací expoziční
a příslušným chovatelským zázemím. V exteriéru budou návštěvníkům prezentováni ve dvou
samostatných velkých výbězích imitujících přirozené prostředí chovaných zvířat. Další částí areálu
bude expozice skalních klokanů žlutonohých koncipovaná jako prostorná zastropená voliéra
(ochrana před predací volně žijícími liškami). V dalším velkém výběhu budou společně chováni
klokani bažinní a klokani horští. Areál bude doplněn velkou voliérou (cca 120 m2) pro australské
ptáky. V roce 2016 a 2017 byla zpracována projektová dokumentace a proběhly přípravné práce.
V červenci 2018 byla zahájena stavba a v roce 2019 se počítá s dokončením stavby, zkolaudováním
a uvedením do provozu.
0043676 - Výběhy koní Převalského na Dívčích hradech
Projekt celkové přírodní revitalizace oblasti Dívčích hradů počítá s vytvořením přírodní plochy
o 20 ha stepního charakteru s roztroušenými enklávami keřových a stromových výsadeb, která
bude nadále udržována pastvou koní Převalského, posledního žijícího druhu divokých koní.
Přístupnost ohrady ze všech stran a plánovaná vyhlídková plošina umožní dobrou viditelnost koní
bez ohledu na jejich aktuální polohu. Projekt chovu koní Převalského bude nejen novou možností
jak seznamovat veřejnost s tímto výjimečným druhem a jeho ochranářským příběhem, kdy po jeho
vyhubení v přírodě se mohl navrátit do své domoviny jen díky chovům v lidské péči a na jehož
záchraně se velkou měrou podílela a podílí Zoo Praha, ale také projektem obnovy přírodního
prostředí v oblasti Dívčích hradů a jeho následným udržováním přirozenou cestou formou
permanentní pastvy. V červnu 2017 byl vysoutěžen zpracovatel projektové dokumentace. V květnu
2018 nabylo rozhodnutí právní moci a byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele. Bylo
zhotoveno oplocení a v roce 2019 budou pokračovat stavební práce na stájích.
0044281 - Rekonstrukce úpravny vody v Pavilonu hrochů a antilop
MHMP jako stavebník realizoval pro Zoo Praha v letech 2010 - 2012 Pavilon hrochů a antilop.
Úpravna vody k bazénům hrochů je však technicky nedostatečná a je nezbytná její zásadní
rekonstrukce. Tuto rekonstrukci si vzhledem k složitosti bude zajišťovat Zoo Praha sama. Pavilon
byl Zoo Praha svěřen zřizovací listinou k 1. 7. 2018. Na konci roku 2018 byla vypracována
projektová dokumentace. V roce 2019 se začne s realizací samotné stavby.

KAPITOLA 03 – DOPRAVA
DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY
0000000 – Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad
V roce 2016 byla zpracována studie, která navrhla řešení dvěma dvojicemi osobních výtahů s
mezilehlou přestupní chodbou a vyústěním na povrch do kiosku u chodníku poblíž Vinohradské
ulice. Toto řešení bylo IPR schváleno a příprava dále pokračuje jako součást rekonstrukce stanice
s realizací v roce 2019. Akce je připravována na základě schváleného plánu postupného
bezbariérového zpřístupňování stanic metra, které ještě nejsou bezbariérovým přístupem
vybaveny. Akce je ve shodě s požadavky městské části a organizací zastupujících zájmy osob s
omezenou schopností pohybu a orientace.
0000000 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Opatov
V rámci rekonstrukce stanice metra budou vybudovány výtahy pro bezbariérové zpřístupnění
stanice. Po zvážení dvou možných variant zvoleno vybudování svislého výtahu vloženého do
schodiště z nástupiště do vestibulu a dalšího výtahu z úrovně vestibulu do úrovně ulice Chilská k
zastávkám autobusů MHD a PID. V současnosti je připravován výběr zhotovitele k realizaci v roce
2019.
0000000 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Českomoravská
V roce 2016 byla zpracována studie, která navrhla řešení dvěma dvojicemi osobních výtahů s
mezilehlou přestupní chodbou a vyústěním na povrch do oblouku chodníku u terminálu bus MHD.
S řešením nesouhlasí IPR a požaduje posunout povrchový vstup ke Kovářské ulici a začlenit ho
případně do projektu developera Crescon, který připravuje v sousedství stanice metra. S tím byla
tato možnost kladně projednána. V současnosti probíhá projektová příprava. Zahájení realizace se
předpokládá v roce 2020.
0000000 - Odstavné koleje v areálu Opravny tramvají
Jedná se o výstavbu odstavného kolejiště v uzavřeném areálu opravny tramvají. Kolejiště bude
sloužit jako dočasná náhrada po dobu rekonstrukce vozovny Hloubětín a následně pro veškeré další
akce, kdy je uzavřena některá vozovna z důvodu výluky. Dále bude kolejiště trvale využito pro
potřeby opravny tramvají, která je z hlediska odstavných ploch dlouhodobě kapacitně přetížena,
navýšení kapacity kolejiště umožní zvýšit rychlost a efektivitu oprav a údržby tramvají. Kolejiště
bude obsahovat 20 nezastřešených kolejí o kapacitě tří souprav Škoda 15T, a dále halu o kapacitě
4 souprav Škoda 15T umožňující provádění základních stupňů údržby.
0000000 – Rekonstrukce tramvajové tratě Bubenské nábřeží-Komunardů (VltavskáDělnická)
Stavba zahrnuje rekonstrukci tramvajové tratě od kolejové konstrukce Vltavská (mimo) po
kolejovou konstrukci Dělnická - Komunardů (mimo). Délka úseku činí 1 367 m, 2 733 m
jednokolejně. Dále bude provedena celková rekonstrukce trolejového vedení (TV) z důvodu
havarijního stavu většiny podpěr nosné konstrukce TV od křižovatky s Argentinskou po oblouk do
ulice Komunardů. Stávající tramvajová trať ve velkoplošných panelech je dožitá, ve špatném
technickém stavu. Výměna starých již dožilých stožárů a údržbové práce včetně vylepšení ochrany

trolejového vedení proti přepětí.
0000000 – Rekonstrukce tramvajové tratě Starostrašnická (vozovna Strašnice-Průběžná)
Stavba zahrnuje rekonstrukci tramvajové tratě od kolejové konstrukce dolního vjezdu do vozovny
Strašnice po kolejovou konstrukci Průběžná x V Olšinách (mimo). Délka úseku činí 642 m. Dále
bude provedena výměna zpětné dělící skříně za plastovou, výměna kabelů ke koleji a výměna
kabelů pro napájení označníků zastávek. Bude zpracována projektová dokumentace na
rekonstrukci trakčního vedení od zastávek Strašnická ke křižovatce Průběžná - V Olšinách i nad
vyloučenou částí a dokončení přesunu stožárů trolejového vedení v ul. V Olšinách do středního
pásu tramvajové tratě, včetně přesunu ovládání úsekového děliče č. 122 na středový stožár. U všech
napájecích bodů a úsekových děličů bude opraveno ukolejnění přes rozpojovací krabici umístěnou
na stožáru. Stávající tramvajová trat ve velkoplošných panelech je dožitá a ve špatném technickém
stavu.
0000000 - Tramvajová smyčka Depo Hostivař
Tramvajová smyčka bude umístěna při ul. Černokostelecká a Sazečská, v předpolí stanice metra
Depo Hostivař (v místě stávajícího záchytného parkoviště P+R a autobusového terminálu). Délka
TT činí cca 0,5 km. Součástí záměru je i přestavba/redukce koncového zařízení autobusové
dopravy. Záměr zlepšuje vazbu tramvajové dopravy na terminál Depo Hostivař (stanice metra,
redukované koncové zařízení autobusové dopravy, budoucí železniční zastávka a uvažované
objektové parkoviště P+R), s optimalizovaným přestupem a možností ukončování tramvajových
linek. Zabezpečí náhradu tramvajové smyčky Černokostelecká, která již není zohledněna v
územním plánu. Akce je koordinována s probíhajícím projektem parkovacího domu - investor OSI
MHMP.
0000000 – Tramvajová trať Muzeum
Předmětem akce je zřízení kolejového napojení z Vinohradské a Škrétovy ulice do prostoru mezi
budovami Národního muzea ve Vinohradské ulici. Délka tramvajové trati je cca 150 metrů, jedná
se však o řešení technicky komplikovaného uzlu s křížením ul. Legerova. Akce byla navržena a je
zpracovávána na základě koncepční studie IPR - Kulturní distrikt / okolí budov Národního muzea
- z roku 2018, se kterou je plně koordinována. Cílem akce je vytvoření základu pro budoucí
realizaci tramvajové tratě Bolzanova - Hlavní nádraží - Muzeum a současně také vznik prostoru
pro možné ukončení historických a objednaných jízd tramvají v centru města, případně běžné linky
provozované obousměrnými vozy.
0042492 – Rekonstrukce tramvajové tratě Nádražní - Na Zlíchově
Rekonstrukce tramvajové tratě od obratiště Smíchovské nádraží (mimo) po obratiště Hlubočepy
(mimo) - úsek cca 2,1 km. V úseku Smíchovské nádraží - Zlíchov dojde k přeložce tramvajové
tratě, a proto budou stožáry trakčního vedení situovány již pouze v západním chodníku. Napáječe
musí být napojeny na kabelovou trasu, která je nyní v chodníku východním. Ve zbývajících úsecích
zůstane zachováno původní řešení konstrukce trakčního vedení. Objekt bude též obsahovat
potřebné úpravy troleje a kabelového vedení pro vlastní stavbu tramvajové tratě. Dále bude
provedena výměna tří zpětných dělících skříní a jedné napájecí skříně za plastové a zároveň budou
vyměněny odsávací kabely od tří dělících skříní ke kolejím, vč. příčného propojení. Stávající
tramvajová trať ve velkoplošných panelech je dožitá, ve špatném technickém stavu. Z důvodu
posunutí tramvajové tratě bude nosná konstrukce trolejového vedení včetně podpěr, v úseku
Smíchovské nádraží – Zlíchov, řešena zcela nově. Zpětné kabely jsou technicky i morálně dožité.

Kabelové skříně budou nahrazeny plastovými s dvojitou izolací.
0042923 - Příprava I. provozního úseku trasy D metra
Trasa metra I. D je jednou z nejdůležitější připravovaných dopravních staveb v Praze. Její trasování
a uvažovaný dopravní systém prošly dlouhým vývojem. Byla zpracována řada studií vedení trasy
i dopravního systému. Výsledkem všech těchto studií a hodnocení je v současné době stabilizovaná
trasa v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice, která je plně v souladu s Územním plánem hl. m.
Prahy a všemi dalšími strategickými dokumenty hlavního města. Pro celý úsek metra I. D v rozsahu
Náměstí Míru - Depo Písnice je vydáno platné územní rozhodnutí. V současné době je zpracována
dokumentace pro stavební povolení pro úsek Pankrác - Depo Písnice (bez depa), je požádáno o
stavební povolení, probíhá výběr zhotovitele doplňkového geologického průzkumu, jsou zajištěna
veškerá legislativní povolení a majetky pro geologický průzkum a probíhá zpracování
dokumentace pro provedení stavby stavební části pro úsek Pankrác - Olbrachtova. Aktuální stav
přípravy a realizace stavby je na základě usnesení RHMP č. 1693 ze dne 18. 7. 2017.

MHMP - HOM
0000000 – Lávka Černošice
Jedná se o rekonstrukci havarijního stavu lávky Černošice. V současné době probíhá inženýring
pro vydání územního rozhodnutí.
0000000 – Radotín – lávka pro pěší, realizace
Současná lávka, která představuje jedinou spojku mezi obcemi Lipence a Radotín, je v havarijním
stavu. Projektová dokumentace byla ukončena. Realizace úpravy lávky se předpokládá v roce
2019.

MHMP – INV
0000000 – Mimoúrovňová křižovatka Řevnická
Jedná se o projekt úprav stávající mimoúrovňové křižovatky ulice Řevnická a Rozvadovské spojky
v KÚ Zličín. Zlepšení kapacity MÚK Řevnická, je důležité v souvislosti s připravovanými
investičními akcemi P+R Depo Zličín a P+R Řevnická (přestavbou autobusového terminálu a
vybudování P+R). Návrh rozpočtu na rok 2019 představuje náklady na zpracování studie a zajištění
potřebných průzkumů pro další fáze projektové přípravy.
0000000 - P+R parkoviště Tobrucká
Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě
přibližně 380 míst, je zapuštěn ve svahu mezi ulicemi Horoměřická a Tobrucká, dopravně je
napojen z ulice Horoměřická. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na zahájení projekční
přípravy ve fáze DUR a zabezpečení potřebných podkladů a průzkumů.
0000000 - Parkovací dům Na Markétě
Projekt parkovacího domu Markéta je připravován v rámci připravovaného projektu sportovního
areálu Olymp na Vypichu (investiční akce Ministerstva vnitra). Cílem je vytvořit polyfunkční

parkovací dům pro parkování P+R a potřeby sportovního areálu. Návrh rozpočtu na rok 2019
zahrnuje náklady na zahájení projekčních prací, zajištění potřebných průzkumů a inženýrskou
činnost.
0000000 - Parkovací dům Petržílkova
Projekt parkovacího domu Petržílkova je připravován společností Trigema, která HMP předá
projekt včetně stavebního povolení v rámci směny pozemků. Cílem je vytvořit polyfunkční
parkovací dům pro parkování P+R a zvětšení kapacity parkování pro rezidenty. Návrh rozpočtu na
rok 2019 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele.
0000000 - Parkovací dům Stodůlky
Stavba parkovacího domu Stodůlky je připravována s cílem vytvořit polyfunkční parkovací dům
mezi ulicí Jeremiášova a ulicí Hábova. MHMP tím řeší dva zásadní požadavky v místě. Jedním z
požadavků je parkování P+R a druhým požadavkem je zvětšení kapacity parkování pro rezidenty
sídliště Stodůlky. Umístění Parkovacího domu Stodůlky je velice dobře situováno vedle stanice
metra Stodůlky. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na zpracování realizační studie,
dokumentace pro územní rozhodnutí a související inženýrskou činnost.
0000000 - Strahovský tunel 4. stavba
Jedná se o realizaci odvodňovací štoly pod úrovní SAT 1, která bude eliminovat nežádoucí průsaky
spodních vod do spodních konstrukčních vrstev a vozovky tunelu. Tyto průsaky dlouhodobě
způsobují nebezpečné prostředí na vozovce. Jedná se především o průsaky za severním portálem
západní tunelové trouby (směr Mrázovka), kde dochází celoročně k řadě nebezpečných dopravních
nehod. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na zahájení průzkumných prací a projektové
přípravy.
0000000 – Lanovka Podbaba – Troja - Bohnice
Jedná se o spojení lanovkou od dopravního uzlu Praha Podbaba, ZOO – severní vchod a Bohnice.
V rozpočtu na rok 2019 jsou zahrnuty náklady na ověřovací studii trasy lanovky.
0000000 – Přeložky sítí Libeňský most
S ohledem na definitivní řešení rekonstrukce Libeňského mostu vyvstala potřeba vymístit dočasně
i trvale sítě, které jsou nyní uloženy v tělese mostu. V rozpočtu na rok 2019 jsou zahrnuty náklady
na ověřovací studii výše popsaného řešení a následně vypracování projektové dokumentace
odsouhlaseného řešení.
0000065 - Strahovský tunel 2.st.
Stavba je z důvodů vyplývajících ze širších dopravních vztahů rozdělená na dvě samostatné části.
Část A představuje výstavbu mimoúrovňové křižovatky Malovanka, která byla stavebně ukončena
a zprovozněna v roce 2011 a část B - hloubený tunel, k jejímuž zprovoznění a zahájení zkušebního
provozu došlo 19. září 2015. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje zvláště uvolnění pozastávek,
valorizaci ceny zhotoviteli za rok 2018, dofinancování monitoringu vč. stoky CO3, inženýrskou
činnost a výkup pozemku.
0000079 – Městský okruh Špejchar - Pelc/Tyrolka
Trasa na levém břehu Vltavy představuje dva automobilové tunely po dvou jízdních pruzích. Pod
Letnou je rozšířen jeden tunel ve stoupání na tři pruhy. Na pravém břehu Vltavy je povrchový úsek

o dvou jízdních pruzích. Celková délka trasy činí 4 320 m. Trasa křižovatky U Vorlíků - Letná,
křižovatka Troja (nový Trojský most) a napojení na křižovatku mostu Barikádníků v ulici V
Holešovičkách začíná na křižovatce Špejchar, kterou prochází, a dále pokračuje hloubeným
tunelem v délce 651 m. V oblasti hranice ul. Milady Horákové a Letenské pláně, 100 m jižně pod
stadionem Sparty Praha, přechází komunikace v ražený tunel v délce 2 211 m základního šířkového
uspořádání (2 + 2 jízdní pruhy), který je rozšířen stoupacím pruhem ve směru Troja - Letná a který
končí cca 160 m za pravým břehem Vltavy v Troji. Stavba dále pokračuje k novému Trojskému
mostu 557 m dlouhým hloubeným úsekem spojujícím Troju s Holešovicemi, který se nachází 100
m východním směrem za bývalým mostním tramvajovým provizoriem. Dále vede trasa povrchově
v délce 901 m až na konec celého souboru staveb cca 400 m za křižovatku Pelc - Tyrolka. Návrh
rozpočtu na r. 2019 vychází z předpokladu uskutečnění kolaudací v roce 2018. V roce 2019
zahrnuje náklady drobných prací na některých objektech, zejména vyplývající ze zkušebního
provozu - např. protihluková opatření, výdechový objet nad Královskou oborou (uměleckoarchitektonické řešení), obklady ramp v Troji, následná péče o náhradní výsadby, úhrada
inženýrských činností, dokončení projekčních činností, úhrady za výkupy pozemků, úhrady
geometrických plánů a znaleckých posudků. Zároveň budou uvolňovány smluvní pozastávky po
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a po ukončení záruční lhůty.
0000080 – Městský okruh Prašný Most - Špejchar
Stavba je tvořena dvěma automobilovými tunely po dvou jižních pruzích. Součástí stavby jsou
připojovací pruhy pro křižovatku Prašný most. Délka úseku činí 660 m. I v tomto úseku dochází
mezi rampami křižovatek v připojení manipulačního pruhu v obou směrech. Trasa je v celém úseku
620 m hloubená, začíná cca 100 m za křižovatkou Prašný most a končí cca 90 m před středem
stávající křižovatky Špejchar. Návrh rozpočtu na rok 2019 vychází z předpokladu uskutečnění
kolaudací v roce 2018. Zahrnuje náklady na drobné práce na objektech, zejména vyplývající ze
zkušebního provozu, úhradu inženýrských činností, dokončení projekčních činností, náklady na
výkupy pozemků, úhrady geometrických plánů a posudků. Zároveň budou uvolňovány smluvní
pozastávky po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a po ukončení záruční lhůty.
0000081 – Městský okruh Pelc/Tyrolka - Balabenka
Jedná se o jednu ze dvou zbývajících staveb východní části Městského okruhu v úseku od
Pelc/Tyrolky po Balabenku o délce cca 3,2 km. V oblasti Balabenky je plánována návaznost na
druhou etapu Vysočanské radiály. Tunelové úseky tvoří cca 2 km trasy. Trasování předmětného
úseku Městského okruhu je rozděleno do dvou jednosměrných větví následujícím způsobem: směr
Pelc/Tyrolka - Balabenka je veden povrchově v trase stávající komunikace Povltavská, směr
Balabenka - Pelc/Tyrolka je veden raženým tunelem pod Bílou skálou. Stavba je součástí sítě
nadřazených komunikací hl. m. Prahy a dle územního plánu je zařazena v seznamu veřejně
prospěšných staveb. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro
územní rozhodnutí, provedení předběžného geotechnického průzkumu, výkupy pozemků a
zajištění propagační činnosti v souvislosti s dokončováním Městského okruhu.
0000094 – Městský okruh Balabenka-Štěrboholská radiála
Jedná se o jednu ze dvou zbývajících staveb východní části Městského okruhu v úseku od
Balabenky po Štěrboholskou radiálu o délce cca 5,6 km. Tunelové úseky tvoří cca 2,8 km trasy,
jedná se o tunel Jarov a tunel Malešice. Stavba je součástí sítě nadřazených komunikací hl. m.
Prahy a dle územního plánu je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb. Návrh rozpočtu na
rok 2019 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, provedení

předběžného geotechnického průzkumu, výkupy pozemků a zajištění propagační činnosti v
souvislosti s dokončováním Městského okruhu.
0000211 - Lipnická-Ocelkova
Jedná se o část komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany, která je zároveň
obchvatovou komunikací nově budované obytné zástavby lokality Kyje - Hutě. Stavba je ve
schváleném Územním plánu i navrhovaném Metropolitním plánu zařazena jako stavba veřejně
prospěšná. Stavba má zpracovaný první stupeň projektové dokumentace a vydané pravomocné
územní rozhodnutí. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje inženýrskou činnost, dofinancování
dokumentace pro stavební povolení, dokončení majetkoprávního vypořádání, zpracování
dokumentace pro výběr zhotovitele, výběr zhotovitele a zahájení stavebních prací.
0004328 - Rajská zahrada - přemostění
Účelem stavby je vybudovat pěší propojení mezi zastávkou metra Rajská zahrada a plánovanou
železniční zastávkou Správy železniční dopravní cesty. Toto propojení spočívá v přemostění
komunikace Chlumecká a železniční trati prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší vč.
dvou výtahů. Jedná se o bezbariérový přístup ze stanice metra k železniční zastávce přes ulici
Chlumeckou. Byla zpracována dokumentace pro změnu územní rozhodnutí, proběhlo zapracování
připomínek z projednání s dotčenými orgány. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na
projektovou přípravu včetně inženýrské činnosti.
0007552 - Budovatelská - Mladoboleslavská
Jedná se o pokračování komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany. Komunikace je
zároveň obchvatovou komunikací západního sektoru Satalic pro vyloučení průjezdné dopravy z
Vysočanské radiály touto obcí. V r. 2018 byla zpracována studie jako podklad pro proces posouzení
vlivu stavby na životní prostředí - zjišťovací řízení a zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
projektanta stavby. Návrh rozpočtu na r. 2019 obsahuje náklady na zahájení projektové a
investorské přípravy této stavby.
0007556 – Investorská příprava pro dopravní stavby
Jedná se o výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve
schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019.
0008313 - Libeňská spojka
Libeňská spojka o délce cca 1,4 km bude zajišťovat přenos dopravy mezi ul. V Holešovičkách Liberecká a Balabenkou. Tunelový úsek tvoří cca 0,9 km trasy. Stavba je součástí sítě nadřazených
komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb.
Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí,
provedení předběžného geotechnického průzkumu, výkupy pozemků a zajištění propagační
činnosti v souvislosti s dokončováním Městského okruhu.
0008559 - Komunikační propojení Evropská-Svatovítská
Komunikační propojení se nachází v Praze 6 v jihovýchodní části Dejvic a umožňuje dopravní
propojení mezi ulicemi Evropská a Svatovítská. Jeho realizací vznikne nová komunikace o délce
800 m, která bude mít pozitivní vliv přímo pro okružní křižovatku Vítězné náměstí, kde dojde k
výraznému odlehčení od dopravních zátěží. Řízení o vydání územního rozhodnutí bylo stavebním
úřadem Prahy 6 zastaveno z důvodu odlišné koncepce Městské části Prahy 6, která požaduje

zmenšení kapacity komunikace. Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen na nové zpracování
dokumentace k územnímu řízení a její projednání v návaznosti na požadavek Městské části Prahy
6 včetně inženýrské činnosti.
0009515 – Městský okruh Myslbekova-Prašný Most
Stavba je tvořena dvěma automobilovými tunely po dvou jižních pruzích a její součástí jsou
křižovatky Malovanka a Prašný most. Stavba se napojuje na druhou stavbu Strahovského tunelu,
kde začíná 55 m dlouhým hloubeným úsekem, pokračuje ražbou v délce 552 m směrem k Prašnému
mostu a dále opět hloubeným úsekem v délce 308 m do prostoru křižovatky Prašný most, který je
ukončený 100 m za křižovatkou. Mezi připojovací a výjezdní rampou křižovatek Malovanka a
Prašný most je příčné uspořádání (2 + 2 pruhy) rozšířeno i ve smyslu doporučení Ústavu
dopravního inženýrství jedním manipulačním pruhem v každém tunelu na 3 + 3. Délka úseku činí
915 m. Součástí stavby jsou podzemní garáže Prašný most. Návrh rozpočtu na rok 2019 vychází z
předpokladu uskutečnění kolaudací v roce 2018. V roce 2019 zahrnuje náklady na provádění
drobných prací vyplývající ze zkušebního provozu, likvidace zařízení staveniště, úhradu
inženýrských činností, dokončení projekčních činností, náklady na výkupy pozemků, úhrady
geometrických plánů a znaleckých posudků. Zároveň budou uvolňovány smluvní pozastávky po
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a po ukončení záruční lhůty.
0009524 - Strahovský tunel 3.stavba
Tato stavba je realizována po etapách. V současné době se realizuje 9. etapa, stavební objekt č.
8101 - Odvodňovací štola. Jedná se o výstavbu odvodňovací štoly Strahovského tunelu v délce 750
m včetně štoly přístupové, štol jímacích a čerpací stanice. V roce 2016 byla stavba dokončena a
zároveň proběhlo vyhodnocení zkušebního provozu. V roce 2017 byl vydán kolaudační souhlas.
Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje valorizaci ceny zhotoviteli díla za rok 2018 v souladu se
smluvními podmínkami a uvolnění pozastávek.
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 ulicí). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci
funkční třídy B1, která napojí oblast Jihozápadního města včetně nových rozvojových oblastí na
Městský okruh. 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 krátké hloubené tunely (Butovice
a Jinonice) a končí v prostoru Radlic 2,2 km dlouhými, převážně raženými tunely (stoupající
třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Na trase je situováno celkem pět
mimoúrovňových křižovatek. V současné době probíhá územní řízení. Návrh rozpočtu na rok 2019
zahrnuje financování dokumentace ke stavebnímu povolení a inženýrské činnosti, a to v návaznosti
na předpokládané nabytí právní moci územního rozhodnutí a dále údržbu průzkumné štoly a
výkupy pozemků.
0010904 – Operační program Doprava - Dopravní řídící ústředna Malovanka
Projekt Multifunkčního operačního střediska Malovanka (MOS Malovanka) řeší realizaci HW a
SW vybavení společného dispečinku řízení dopravy a krizového řízení. V hlavním sále dispečinku
jsou vytvořena pracovní místa pro organizace, které se v případě krizových událostí účastní na
jejich řešení. To umožňuje i řešení krizových událostí, které přesahují mimořádnou událost v
dopravě z jednoho místa, za účasti příslušných organizací. V rámci žádosti o využití finančních

prostředků z OP Doprava 2014-2020 na projekt „Dopravní řídicí ústředna MOS Malovanka“ je
doložena část HW a SW vybavení týkající se pouze Dopravní řídící ústředny (DŘÚ). Hlavní funkcí
DŘÚ je dohled nad vývojem dopravní situace, ovládání telematických zařízení, jako je např.
světelné signalizační zařízení křižovatek, proměnné dopravní a informativní značky, pomocí nichž
mohou operátoři dopravy příznivě ovlivňovat dopravu ve městě. Částka na předfinancování
projektu z fondu EU = 329 151 676,77 Kč (schváleno ZHMP 13. 12. 2018). Částka na
spolufinancování z rozpočtu HMP = 58 085 590,02 Kč. Částka na nezpůsobilé investiční výdaje =
65 718 634,52 Kč
(r. 2019 … 6 mil. Kč). Zahájení projektu 2019. Návrh rozpočtu na r. 2019
zahrnuje náklady na nezpůsobilé výdaje spojené se zahájením dodávek v rámci dotačního projektu
č. 0010904 – OPD Dopravní řídící ústředna MOS Malovanka (40759 - MOSM etapa 0002
Dopravně řídící ústředna).
0040032 - Komunikace Toužimská
Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicí Mladoboleslavská (MČ Praha - Kbely) a
ulicí Veselská (MČ Praha - Letňany). Stavba je členěna na etapy 0001 - Kbelská (dokončena v r.
2013) a 0002 - Letňanská. Zahájení realizace etapy 0002 - Letňanská je podmíněno schválením
nové trasy mimo nově zřízený lesopark Letňany. Tato skutečnost vyvolala potřebu změny
územního plánu. Na celou stavbu včetně etapy 0002 - Letňanská je vydáno územní rozhodnutí,
byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) pro 1. část etapy 0002 - Letňanská v
úseku od křižovatky ulic Beranových a Veselská. Návrh rozpočtu na r. 2019 obsahuje náklady na
ukončení projekční a investorské přípravy (pravomocné stavební povolení) pro realizaci1.části
etapy 0002 - Letňanská, náklady na dokumentaci pro zadání stavebních prací a následně výběr
zhotovitele. Návrh rozpočtu současně zahrnuje náklady na výkup pozemků pro dokončenou etapu
0001 - Kbelská.
0040759 - Multifunkční operační středisko Malovanka
Stavba je umístěna nad výjezdem ze Strahovského tunelu. V objektu A budou umístěny dispečinky
řízení provozu tunelů, řízení MHD, krizového řízení, dopravní řídící ústředna a další související
vybavení. K budově přiléhá dvoupodlažní objekt parkovacích garáží, na jehož střeše vznikne
vegetační souvrství s parkovou úpravou a fontánou. Návrh rozpočtu na r. 2019 zahrnuje náklady
na dokončení etapy 0001- Stavební objekt nově vybraným zhotovitelem. Zároveň bude zahájena
etapa 0002 - Dopravně řídící ústředna.
0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou
Stavba je rozdělena na etapu 0001 - ZOO Sever a na etapu 0002 - Podhoří. Etapa 0001 - ZOO
Sever byla stavebně dokončena v r. 2017. Etapa 0002 - Podhoří řeší rekonstrukci komunikace Pod
Hrachovkou od technického vjezdu ZOO až po obratiště BUS MHD v Podhoří. Součástí je rovněž
výstavba chodníku, parkovacích stání, obratiště BUS MHD a likvidace dešťových vod. V r. 2018
byla zpracována dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a bylo vydáno SP. Následně
proběhne výběr zhotovitele této stavby, resp. etapy. Návrh rozpočtu na r. 2019 obsahuje náklady
na realizaci etapy 0002 - Podhoří v plném rozsahu včetně její kolaudace.
0042125 - Hornopočernická spojka
Výstavba propojovací komunikace mezi dálnicí D11 - Exit 3,0 a komunikací v ulici Náchodská.
Těleso komunikace je situováno v prostoru lokality Beranka. Výstavba komunikace je podmiňující
pro další rozvoj ve východní oblasti MČ Praha 20 a podstatnou měrou řeší dopravní obslužnost
této lokality v návaznosti na rychlostní komunikaci R10 Mladoboleslavská. Pokračování této

stavby přepokládá realizaci propojovací komunikace z D11 Exit 3,0 směr MČ Klánovice. Návrh
rozpočtu r. 2019 obsahuje náklady na zajištění investorské a projektové přípravy stavby s cílem
zahájit stavební práce v r. 2020.
0042126 – Průmyslový polookruh
Předmětem stavby je zkapacitnění komunikace Kbelská a Průmyslová, se zaměřením na klíčové
křížení např. s ul. Kolbenova, Poděbradská, MUK Rybníčky atd. Zároveň se jedná o prověření
variantního vedení MO v jeho východní větvi a implementace výstupů této prověrky pro separátní
úpravy dílčích úseků, resp. křižovatek. Návrh rozpočtu na rok 2019 počítá s pokračováním
investorské a projekční přípravy, realizací průzkumných prací, provedení měření relevantních
intenzit dopravy a soustředění dalších vstupních údajů.
0042177 - Zelená Malovanka
Stavba doplňuje stávající mimoúrovňovou křižovatku Malovanka a snižuje její dopady na životní
prostředí. Je rozdělena na etapu 0001 a 0002. Etapa 0001 obsahuje podpůrnou konstrukci pro
popínavou zeleň, přeložky sítí včetně úprav kanalizace a kanalizačních vpustí a další vyvolané
investice. Etapa 0002 řeší pěší bezbariérové propojení mezi vybudovanými lávkami a chodníkem
v ul. Parléřova. V roce 2018 bylo zajištěno pravomocné stavební povolení pro etapu 0002 - Pěší
propojení a zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje
náklady na zahájení a dokončení etapy 0002 - Pěší propojení vč. inženýrské činnosti. Etapa 0002
bude v roce 2019 ukončena. Rozpočet na další roky pokrývá realizaci etapy 0001 - Zelené stěny a
inženýrskou činnost s tím spojenou.
0042360 - Protipovodňová opatření městského okruhu Blanka - Troja
Jde o opatření související s výstavbou tunelového komplexu Blanka. Stavbou dojde ke zřízení
protipovodňové ochrany části zástavby v Troji trvalým hrazením v kombinaci s mobilními prvky,
a to v jednotném systému pro celé HMP na hladinu dosaženou při povodni v roce 2002 + 30 cm
podle povodňového modelu zpracovaného společností Hydroinform. Trvalé hrazení bylo a je
budováno postupně a současně se stavbou městského okruhu tak, aby ochránilo i její realizaci.
Návrh rozpočtu na r. 2019 předpokládá úplné dokončení celé akce - jde především o majetkové
vypořádání.
0042479 - Obchvatová komunikace Písnice
Jedná se o kapacitní komunikaci odvádějící tranzitní dopravu z Libušské ulice na obchvat Písnice.
Komunikace bude navazovat na již vybudovaný sjezd na Pražském okruhu. V současné době řeší
odbor stavebního řádu MHMP odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí. Současně probíhá
aktualizace podkladů pro prodloužení stanoviska EIA. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje
náklady na zajištění inženýrské činnosti, pokračování projektové činnosti a výkupy pozemků.
0042674 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy
Střední úsek trasy „Hostivařské spojky“, který odvádí automobilovou dopravu mimo centrální část
Dolních Měcholup. Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského okruhu s
Pražským okruhem tj. od MÚK u lanového mostu až k MÚK s 511kou. Vzhledem k tomu, že
podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (42823 -Propojovací
komunikace Kutnohorská - SOKP a Obchvat Dolních Měcholup), jsou pod názvem Hostivařská
spojka vedeny zbývající úseky tohoto propojení (úsek mezi Obchvatem D. Měcholup a komunikací
Kutnohorská - SOKP a Propojení Kutnohorská - Průmyslová). Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen

na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
0042808 - Rekonstrukce Vinohradské ulice
Jedná se o celkovou rekonstrukci Vinohradské ulice v úseku ulic Legerova - Jana Želivského
včetně koordinace s investiční akcí Dopravního podniku na rekonstrukci tramvajové tratě v celém
tomto úseku. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na zpracování projektové dokumentace
včetně inženýrské činnosti při přípravě stavby.
0042820 - Hostivařská spojka
Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského okruhu s Pražským okruhem
tj. od MÚK u lanového mostu až k MÚK s 511kou. Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě
spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP a
Obchvat Dolních Měcholup), jsou pod názvem Hostivařská spojka vedeny zbývající úseky tohoto
propojení (úsek mezi Obchvatem D. Měcholup a komunikací Kutnohorská - SOKP a Propojení
Kutnohorská - Průmyslová). Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na zpracování
dokumentace pro územní rozhodnutí.
0042821 - Dvorecký most
Jedná se o most přes Vltavu pro MHD tj. tramvajový a autobusový provoz, dále pro pěší a cyklisty
a rovněž pro vozidla integrovaného záchranného systému. Most bude na pravém břehu Vltavy
napojen na Podolské nábřeží v Praze 4 - Podolí a na levém břehu Vltavy bude napojen na ulici
Strakonickou v Praze 5 - Smíchově, místní část Zlíchov. Na stavbu probíhá architektonickokonstrukční soutěž o návrh. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na dopracování studie,
průzkumy a následné zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti při přípravě
stavby.
0042822 - Lávka Holešovice-Karlín
Jedná se o most pro pěší a pro cyklisty přes Vltavu. Most bude veden přes východní cíp ostrova
Štvanice, který jej zároveň rozděluje na dva úseky. Na pravém břehu Vltavy bude lávka propojena
navazující pěší komunikací až do prostoru Rohanského nábřeží a ulice Pobřežní, v Praze 8. Na
levém břehu Vltavy bude lávka napojena na Bubenské nábřeží, v místě Pražské tržnice, v Praze 7.
Bylo zpracováno geodetické zaměření a geologická rešerše místa stavby. Proběhla architektonická
soutěž o návrh. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro
územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti a náklady na provedení inženýrsko-geologického
průzkumu.
0042823 - Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP
Tato stavba představuje poslední úsek trasy „Hostivařské spojky“ směrem k Pražskému okruhu
(MÚK 511). Jedná se o komunikaci, která vede chráněným územím s močálem a bažinami. Je
zpracována podkladová studie pro územní plán, která řeší problémový úsek inundačním mostem.
Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
0042932 - P+R parkoviště Černý Most III.
Jedná se o novostavbu parkovacího domu záchytného parkoviště P+R v blízkosti stanice metra
Černý Most s celkovým počtem 880 parkovacích stání, který nahradí stávající povrchové
parkoviště s kapacitou 294 parkovacích stání. Stavba má vydané pravomocné územní rozhodnutí.
Financování stavby se zajišťuje se spoluúčastí fondů Evropské unie v rámci operačního programu

OPPPR. V roce 2018 probíhaly výkupy pozemků dotčených stavbou a pokračovala příprava ve
fázi stavebního povolení a výběru zhotovitele. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje proces
dokončení výběru zhotovitele a zahájení realizace stavby.
0042933 – P+R parkoviště Zličín III.
Jedná se o novostavbu parkovacího domu záchytného parkoviště P+R v blízkosti stanice metra
Černý Most s celkovým počtem 880 parkovacích stání, který nahradí stávající povrchové
parkoviště s kapacitou 294 parkovacích stání. Stavba má vydané pravomocné územní rozhodnutí.
Financování stavby se zajišťuje se spoluúčastí fondů Evropské unie v rámci operačního programu
OPPPR. V roce 2018 probíhaly výkupy pozemků dotčených stavbou a pokračovala příprava ve
fázi stavebního povolení a výběru zhotovitele. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje proces
dokončení výběru zhotovitele a zahájení realizace stavby.
0042935 - P+R parkoviště Opatov
Jedná se o stavbu vícepodlažního P + R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o celkové
kapacitě cca 1000 parkovacích stání, rozdělenou na etapu 0001 - Severní sekce a etapu 0002 - Jižní
sekce. Stavba je umístěna při ulici Chilská, severovýchodně od křižovatky ulic Chilská a
Opatovská v Praze 11. Dle současného stavu přípravy lze v etapě 0001 - Severní sekce uvažovat s
kapacitou max. 498 parkovacích míst (původní záměr uváděl 550). Návrh rozpočtu na rok 2019
zahrnuje náklady na etapu 0001 – Severní sekce na získání pravomocného územního rozhodnutí (v
roce 2018 je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí) a stavebního povolení včetně
inženýrské činnosti.
0043327 - Pod Táborem-zeď
Areál botanické zahrady v Praze 9 - Hrdlořezích je v celé délce podél ulice Pod Táborem oddělen
od této komunikace ohradní zdí plnící funkci opěrné zdi délky cca 300 m. Zeď vybudovaná v roce
1920 je v havarijním stavu a podle zpracovaného statického posudku hrozí na několika místech
zřícení. Předmětem stavby je zajištění havarijní rekonstrukce zdi, jejíž zahájení je předpokládáno
na podzim 2018. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na realizaci stavby včetně
inženýrské činnosti. Ty budou kryty převodem nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu
na rok 2018. (Původně se předpokládalo dokončení stavby v roce 2018.)
0043335 - Obchvat Vinoř
Jedná se o řešení dopravního zklidnění hlavního průtahu MČ Vinoř s perspektivním napojením na
pražský okruh. Celkové investiční náklady budou stanoveny po vyhodnocení variantního řešení
obchvatu. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na ověřovací studii a podklad pro
zjišťovací řízení.
0043337 - P+R parkoviště Dlouhá míle
Jedná se o stavbu vícepodlažního objektu P+R pro záchytné parkování osobních vozidel v Praze 6.
Stavba má přímou návaznost na vlakový terminál připravovaný SŽDC. Návrh rozpočtu na rok
2019 zahrnuje náklady na pořízení vstupních technických podkladů a výkupy pozemků.
0043491 – Zkapacitnění úrovňové křižovatky Vypich
Křižovatka Vypich je jednou z křižovatek budoucí Břevnovské radiály. Její realizace je navrhována
pro vyřešení problémového, velmi dopravně zatíženého křížení ulic Bělohorská a Kukulova před
realizací samotné Břevnovské radiály. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na zpracování

projektové dokumentace na řešení úrovňového křížení.
0043496 - P+R parkoviště Depo Hostivař
Jedná se o stavbu vícepodlažního objektu P+R pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě
minimálně 600 míst, umístěnou při ulici Černokostelecká a Sazečská v Praze 10. V současné době
je stavba ve fázi projektování dokumentace pro územní rozhodnutí. Návrh rozpočtu stavby na rok
2019 zahrnuje náklady za zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně příslušných
průzkumů a inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a náklady pro výkupy pozemků.
Dále je určen na realizaci výkupů pozemků DPP a.s. pro stavbu.
0043498 - Parkovací dům Dědina
Jedná se o stavbu parkovacího domu pro osobní vozidla rezidentů o kapacitě minimálně 250
nových parkovacích stání, na sídlišti Dědina, v ulici Vlastina, Praha 6. Stavba se nachází ve fázi
dopracování architektonická studie. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na zpracování
dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské
činnosti.
0043776 - P+R parkoviště DEPO Zličín
Jedná se o stavbu vícepodlažního objektu P+R pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě
min. 1200 parkovacích stání, umístěnou v areálu pro odstavování a údržbu kolejových vozidel
DEPO Zličín, při ulici Na Radosti, vše v k. ú. Třebonice, Praha 5. Kapacita stavby činí 600 resp.
po rozšíření 1200 parkovacích stání. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na výkup
zbývajících pozemků pro stavbu a na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
0043784 - Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12
V intencích podepsaného memoranda mezi HMP a ŘSD, a v koordinaci s plánovanou výstavbou
stavby 511 silničního okruhu Prahy a výstavbou silnice I/12 investorem ŘSD, připravuje Hlavní
město Praha soubor doplňkových staveb s cílem zlepšení okolí těchto nově budovaných staveb
ŘSD. Jedná se o výkupy pozemků uvažovaných pro budoucí výstavbu zelených pásů rekreačních
ploch v těsném sousedství stavby 511 + I/12. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na
zahájení výkupů pozemků.
0043923 - Radlická radiála - doprovodné projekty
Stavba byla vyvolána projednáváním dokumentace pro vydání územního rozhodnutí Radlické
radiály, během kterého dotčené městské části Praha 5 a Praha 13 požadují revitalizaci veřejných
prostorů v bezprostředním okolí stavby Radlické radiály, a to, jak před zahájením realizace
Radlické radiály, tak i po jejím dokončení. Na základě výše uvedených požadavků bylo vytipováno
20 lokalit, které budou řešeny jako samostatné etapy v rámci stavby Radlická radiála - doprovodné
projekty. Předmětem těchto etap bude především rekonstrukce veřejných komunikací a parterů v
kat. území Butovice, Jinonice a Radlice. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na
investorskou a projekční přípravu, zahájení realizace průzkumných prací, eventuálně realizaci
některých méně náročných stavebních prací, respektive předstihových stavebních prací.
0044115 - Obnova Trojské lávky
Jedná se o obnovu Trojské lávky, která zajistí pěší a cyklistické propojení Císařského ostrova a
MČ Praha -Troja a bude situována do osy původní zřícené lávky. Po lávce bude rovněž možný
přejezd vozidla IZS do celkové hmotnosti 3,5 t. Probíhá zpracování jednostupňové projektové

dokumentace. Návrh rozpočtu na rok 2019 představuje náklady na dokončení projektové přípravy
a realizaci stavby.
0044141 - Lávka Horoměřická
Stavba lávky pro pěší přes ulici Horoměřická je připravována s cílem mimoúrovňového propojení
Hanspaulky se sídlištěm Červený vrch. MČ Praha 6 tímto propojením řeší dva zásadní požadavky
v místě. Jedním z požadavků je propojení dvou zmíněných lokalit pro nemotorovou dopravu (pěší,
cyklisti, údržba) v rámci připravovaného systému sítě nemotorové dopravy na MČ Praha 6.
Druhým z požadavků je propojení přilehlé části Hanspaulky a oblasti Červeného vrchu na
významný uzel stanic MHD Bořislavka - na metro, autobus i tramvaj. Návrh rozpočtu na rok 2019
zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební
povolení včetně inženýrské činnosti.
0044544 – Terminál Smíchovské nádraží
Projekt zahrnuje výstavbu parkovacího domu pro parkování P+R, autobusového terminálu na
střeše a provedení dopravních staveb napojujících objekt na okolní komunikace. V druhé fázi bude
vybudována platforma nad prostorem nástupišť železniční stanice. Tato platforma bude využita pro
zvýšení kapacity autobusového terminálu. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na
zahájení projekčních prací, zajištění potřebných průzkumů a inženýrskou činnost.
0044545 - Rohanský most
Jedná se o most přes Vltavu spojující Bubenské a Rohanské nábřeží. Pro umístění mostu jsou v
současné době možné variantní řešení dle platného územního plánu a dle připravovaného
metropolitního plánu. Na stavbu proběhne architektonicko-konstrukční soutěž o návrh. Návrh
rozpočtu na rok 2019 představuje náklady na zpracování studie pro určení definitivní polohy mostu
a přípravu podkladů a průzkumů pro architektonicko-konstrukční soutěž o návrh.
0044546 – Most Podbaba-Troja
Jedná se o tramvajový most přes Vltavu spojující Podbabu a Troju. Umístění mostu je v souladu s
územním plánem i metropolitním plánem. Tento most umožní v první fázi tramvajové propojení
mezi tramvajovou smyčkou Podbaba a severozápadní částí ZOO Praha, následně pak i možné
vedení tramvajové trati do Bohnic. Most bude kromě tramvajové dopravy umožňovat i prostupnost
pro vozidla IZS a pěší a cyklistické propojení obou břehů Vltavy a severního cípu Císařského
ostrova. Na stavbu proběhne architektonicko-konstrukční soutěž o návrh. Návrh rozpočtu na rok
2019 představuje náklady na přípravu podkladů a průzkumů pro architektonicko-konstrukční
soutěž o návrh a náklady spojené s vlastní soutěží.

MHMP - RFD SK
0000000 – Spolufinancování železničních zastávek PID
V lednu 2019 bylo v RHMP schváleno usnesením číslo 20, memorandum o podpoře osobní
železniční dopravy mezi HMP a SŽDC, na zřízení 4 nástupišť v železniční stanici Praha –
Vršovice. Hlavní město Praha poskytne na akci dotaci.

0000000 – Tramvajová trať Václavské náměstí
V rámci akce Tramvajová trať Václavské náměstí je uvažováno se zřízením nové tramvajové trati
v prostoru Václavského náměstí od křižovatky s ulicemi Jindřišská / Vodičkova (napojení na
stávající tramvajovou síť) po horní části náměstí a přes ul. Wilsonova s napojením na již existující
tramvajové koleje ve Vinohradské ulici u Národního muzea, jejichž další propojení na tramvajovou
síť je předmětem již probíhající investiční akce TT Muzeum. Délka trati je cca 0,6 km dvoukolejně,
předběžný odhad investičních nákladů pouze na tramvajovou trať je cca 262 mil. Kč (bude
revidováno, nezahrnuje dosud neupřesněné úpravy infrastruktury metra ani případné související
úpravy veřejného prostoru, které vyplynou z přípravy). Akce bude koordinována se schválenou
studií revitalizace náměstí vzešlou z architektonické soutěže.
0000000 - 5. května - svodidla
Jedná se o celkovou rekonstrukci dopravně bezpečnostního zařízení a odvodnění středního dělícího
pásu v ul. 5.května v úseku Jižní spojka - Brněnská na Praze 11. Jsou zde značné množství závad,
které mají vliv na funkčnost. Požadované práce jsou komplexní demontáže stávajících svodidel a
středního dělícího pásu a montáže nových svodidel. Dále proběhne celková obnova odvodňovacích
žlabů podél středního dělícího pásu.
0000000 - Barrandovský most - celková rekonstrukce
Na základě aktuálního technického stavu dopravně nejzatíženějšího pražského mostu byla v roce
2018 zahájena příprava celkové rekonstrukce mostu a nájezdových ramp, jejíž značná realizační
náročnost souvisí se zajištěním složitých DIO. Předmětem celkové rekonstrukce bude zejména
provedení komplexní sanace, případně výměna nosných konstrukcí, výměna vozovkových
souvrství a přeložka inženýrských sítí. V roce 2019 bude probíhat projektová příprava akce včetně
zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci.
0000000 - Jižní spojka - AKUSTIKA
Akce Jižní spojka - akustika představuje protihluková opatření (PHO), která doplní v souladu s
požadavkem HS HMP hlavní akce spočívající ve výstavbě PHS. V převážné míře se jedná o
aplikaci nízko-hlučných asfaltových směsí v celé délce komunikace Jižní spojka o celkové ploše
cca 165 000 m2 v úseku od Barrandovského mostu k lanovému mostu na štěrboholské radiále.
Realizací tohoto PHO může býti podmíněno vydání časově omezeného povolení (ČOP)HS HMP
pro Jižní spojku po 1. 1. 2019. Bude podána žádost o financování na SFDI . V roce 2019 se
předpokládá dokončení projektové přípravy včetně zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní
správy a příloh k zadávací dokumentaci.
0000000 - K Horkám - úprava odvodnění, Praha 15
Finanční prostředky budou využity na stavební úpravy komunikace K Horkám související se
zamezením vtoku dešťové vody, zejména přívalových srážek, z předmětné komunikace a z horních
úseků několika navazujících komunikací, přes vjezd do dvora hotelu, který je odvodňován pouze
jednou uliční vpustí. Stavební úprava zahrne celý prostor stávajícího vjezdu včetně přilehlých
chodníků. Stávající vjezd bude upraven pomocí „chodníkového přejezdu“ a bude zvýšený oproti
přilehlé komunikaci a rampy. Zbylá plocha vjezdu bude spádována jako dosud k vratům a zároveň
nově do terénu směrem k Botiči. V roce 2019 se předpokládá komplexní zajištění akce včetně
projektové přípravy v celém jejím výše specifikovaném rozsahu.

0000000 - Kutnohorská, rekonstrukce ulice
Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci vozovky Kutnohorská v úseku Ústřední - OK
Přátelství. Dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev a následné pokládce vrstev nových.
Bude provedena výšková úprava obrub, včetně jejich výměny za žulové v intravilánu a betonové
v extravilánu a současně výšková úprava navazujícího chodníku. Dále budou rekonstruovány
autobusové zastávky. Projektová příprava byla zajištěna z finančních prostředků na přípravu. V
roce 2019 se předpokládá úplná realizace akce v celém jejím výše specifikovaném rozsahu.
0000000 - Malešická 3. etapa
Předmětem akce je celková rekonstrukce komunikace Malešická v daném úseku včetně rozšíření
chodníků. Akce bude koordinována s inženýrskými sítěmi. Po vydání pravomocného územního
rozhodnutí stavebníka Metrostav Epsilon, a po schválení Radou HMP, dojde k převodu práv
stavebníka na TSK a.s., která dokončí přípravu získáním stavebního povolení a zadávací
dokumentací. Následně bude vysoutěžen zhotovitel stavby 3. etapy rekonstrukce předmětné
komunikace, a to v úseku ul. U Nákladového nádraží/K Červenému dvoru - Jilmová. Akce
navazuje na předchozí etapy Malešická 1. a 2. etapa, Praha 3.
0000000 - Most – Cyklo, přes ulici Poděbradská, X509
Finanční prostředky budou využity na rekonstrukci, případně demolici mostu a jeho nahrazení
novým mostním objektem. O způsobu obnovy bude rozhodnuto na základě diagnostického
průzkumu. V případě nového mostního objektu bude prostorové uspořádání mostu zachováno.
Projektová příprava akce byla zahájena diagnostickým průzkumem a zpracováním konceptu
obnovy mostu z finančních prostředků na přípravu. V roce 2019 bude dokončena projektová
příprava akce včetně zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací
dokumentaci.
0000000 - Most Legií, rekonstrukce, V020
Jedná se o kulturní památku a v posledním období je patrný nárůst degenerativních poruch
kamenných prvků kleneb v důsledku nefunkčního hydroizolačního systému a narůstající
nesoudržnost vazby kamenných prvků zábradlí. Izolační systém neplní svoji funkci. Na spodním
líci kleneb jsou patrny průsaky a na poprsních zdech oblouků jsou rovněž výluhy a dochází k
degradaci pískovce. Akce je koordinována se studií veřejného prostoru lokality Újezd - most Legií
- Vítězná IPR HMP. Na akci je hotova studie návrhu celkové rekonstrukce. V roce 2019 bude
dokončena diagnostika a průzkumy a zahájena projektová příprava včetně zajištění příslušných
rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci.
0000000 - Most Zbraslav (demolice + nový/provizorní)
Finanční prostředky budou využity na demolici a náhradu mostu na Zbraslavi v Praze 5. Most
převádí ulici K Výtopně přes ulici Strakonická. Spodní stavba i nosná konstrukce mostu je v
pokročilé fázi degradace, oprava mostní konstrukce je dále neefektivní a neekonomická. Izolace je
dlouhodobě narušena, hloubková degradace betonu jde až do 5 cm a úbytek hmoty výztuže
dosahuje až 40%. Nosná konstrukce obsahuje mnoho dlouhých a hlubokých trhlin s výluhy pojiva.
V roce 2019 se předpokládá komplexní zajištění akce včetně projektové přípravy v celém jejím
výše specifikovaném rozsahu.

0000000 - Most přes Kunratický potok K007
Finanční prostředky budou použity na náhradu stávajícího mostu novým mostním objektem z
důvodu špatného stavu mostu a nedostatečné zatížitelnosti. Prostorové uspořádání mostu bude
zachováno, s ohledem na urychlení výstavby se předpokládá použití prefabrikátů. Šířkové
uspořádání neumožňuje rekonstrukci mostu „po polovinách“, proto bude nezbytné po dobu stavby
zřídit mostní provizorium. Součástí prací je přemístění IS na samostatnou nosnou konstrukci
souběžnou s mostem. Projektová příprava byla zajištěna z finančních prostředků na přípravu. V
roce 2019 se předpokládá úplná realizace akce v celém jejím výše specifikovaném rozsahu.
0000000 - Most v ulici Božanovská, X 503 - rekonstrukce
Finanční prostředky budou využity na demolici stávajícího a vybudování nového mostu. Veškeré
inženýrské sítě budou vymístěny. V roce 2019 bude probíhat projektová příprava akce včetně
zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci.
0000000 - Most v ulici Bystrá, X 525 - novostavba
Finanční prostředky budou využity na rekonstrukci mostu s využitím stávající nosné konstrukce i
spodní stavby. Je zde předpoklad odstranění nejpoškozenějšího nosníku na pravé straně mostu a
výměny pravé římsy se se zrušením pravého chodníku, díky tomu se změní šířkové uspořádání na
mostě. Vozovka zůstane v původní šíři a zatížitelnost mostu se nezmění. Nosná konstrukce i spodní
stavba bude v nezbytné míře sanována. V roce 2019 se očekává komplexní zajištění akce včetně
projektové přípravy v celém jejím výše specifikovaném rozsahu.
0000000 - Most v ulici Cibulka, Y 010 - rekonstrukce
Finanční prostředky budou využity na celkovou rekonstrukci mostu. Stávající stav nosné
konstrukce mostu je dle Mostního listu v klasifikačním stupni VI - Velmi špatný a spodní stavby
ve stupni V - Špatný, tedy most je v rámci klasifikace použitelnosti ve stupni IV - omezeně
použitelné. Projektová příprava akce byla zahájena z finančních prostředků na přípravu. V roce
2019 se předpokládá dokončení projektové přípravy, včetně zajištění příslušných rozhodnutí
orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci, a úplná realizace akce v celém jejím výše
specifikovaném rozsahu.
0000000 - Most v ulici K Austisu, X 029 - rekonstrukce
Finanční prostředky budou využity na rekonstrukci mostu, jejímž předmětem je sanace betonu
desky, obnova protikorozní ochrany nosné konstrukce, sanace spodní stavby včetně repase ložisek.
Dojde k výměně mostního svršku včetně hydroizolace, mostních závěrů a vybavení. V roce 2019
se předpokládá komplexní zajištění akce, včetně projektové přípravy, v celém jejím výše
specifikovaném rozsahu.
0000000 - Most v ulici Kolbenova, Y505.3 - rekonstrukce
Finanční prostředky budou využity na celkovou rekonstrukci mostu, která spočívá ve výměně
nosné konstrukce včetně mostního svršku a vybavení. Projektová příprava akce byla zahájena z
finančních prostředků na přípravu. V roce 2019 se předpokládá dokončení projektové přípravy
včetně zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci.
0000000 - Most v ulici Průmyslové Y 512.3
Finanční prostředky budou využity na celkovou rekonstrukci mostu, jejímž předmětem zejména
provedení komplexní sanace, případně výměna nosných konstrukcí a vozovkových souvrství.

Příprava byla zahájena z položky příprava, zpracováním statického posudku a rozpracováním
jednotlivých stupňů projektové dokumentace. V roce 2019 bude pokračovat projektová příprava
akce včetně zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci
a zahájení realizace rekonstrukce opěrné zdi. Skutečný rozsah prací bude stanoven v závislosti na
statickém posudku.
0000000 - Most v ulici Statenická. rekonstrukce – Praha 6
Finanční prostředky budou využity na celkovou rekonstrukci mostu. Vzhledem k pokročilému
stavu koroze ocelových nosníků a degradaci vložené železobetonové desky nosné konstrukce bude
ponechána spodní stavbu a na upravený úložný práh bude uložena nová nosná konstrukce. Součástí
prací je provedení nového mostního vybavení a řešení inženýrských sítí. V roce 2019 bude probíhat
projektová příprava akce včetně zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k
zadávací dokumentaci.
0000000 - Most v ulici U hostivařského nádraží, X 518 - rekonstrukce
Finanční prostředky budou využity na rekonstrukci mostu s využitím stávající nosné konstrukce i
spodní stavby. Je zde předpoklad odstranění nejpoškozenějšího nosníku na pravé straně mostu a
výměny pravé římsy se se zrušením pravého chodníku, díky tomu se změní šířkové uspořádání na
mostě. Vozovka zůstane v původní šíři a zatížitelnost mostu se nezmění. Nosná konstrukce i spodní
stavba bude v nezbytné míře sanována. V roce 2019 se počítá s komplexním zajištěním akce včetně
projektové přípravy v celém jejím výše specifikovaném rozsahu.
0000000 - Most v ulici V Podbabě, S003 - rekonstrukce
Finanční prostředky budou využity na výměnu nosné konstrukce a rekonstrukci spodní stavby.
Dojde k výměně mostního svršku včetně hydroizolace, mostních závěrů a vybavení. V roce 2019
bude probíhat projektová příprava akce včetně zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní
správy a příloh k zadávací dokumentaci.
0000000 - Most v ulici V pevnosti, P504 - rekonstrukce
Finanční prostředky budou využity na kompletní rekonstrukci zděných částí mostu, sepnutí
poprsních zdí, zřízení nového funkčního hydroizolačního souvrství s výměnou mostního svršku a
vybavení. Projektová příprava akce byla zahájena z finančních prostředků na přípravu. V roce 2019
bude dále probíhat projektová příprava akce včetně zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní
správy a příloh k zadávací dokumentaci.
0000000 - Most v ulici Českobrodská, Y 514 - rekonstrukce
Finanční prostředky budou využity na celkovou rekonstrukci mostu v ul. Českobrodská nad
jednokolejnou tratí v úseku sloupů VO 907520 + VO 907521, jejímž předmětem je komplexní
sanaci betonu nosné konstrukce a spodní stavby. Bude sejmuto příslušenství mostu včetně nosné
konstrukce a vyhotoveno nové příslušenství včetně izolačního souvrství, sanována křídla mostu,
úložné prahy a spáry kyklopského zdiva. Projektová příprava akce byla zahájena diagnostickým
průzkumem, včetně výpočtu zatížitelnosti a zpracováním konceptu obnovy mostu, který stanoví
rozsah a způsob sanace, z finančních prostředků na přípravu. V roce 2019 bude dokončena
projektová příprava akce včetně zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k
zadávací dokumentaci.

0000000 – U sportovního hřiště K004
Demolice mostu bez náhrady. Most vede přes vodoteč Kunratický potok, vedle bezejmenné ulice
NN4315 v Praze 4 – Braníku u sportovního hřiště. Z hlediska klasifikačního stavu mostu je nosná
konstrukce ve stupni V – Špatný, spodní stavba ve stupni III – Dobrý, tedy most je z hlediska
použitelnosti ve stupni V – Nepoužitelné. Mostní objekt ztratil svou funkci a končí v oplocení.
V roce 2019 se předpokládá komplexní zajištění akce včetně dokončení projektové přípravy
v celém jejím výše specifikovaném rozsahu.
0000000 - Opatovská - Chilská, křižovatka k D1
Finanční prostředky budou použity na úpravu křížení dálnice D1 (Brněnská) s ulicí Chilská.
Navržené dopravně bezpečnější řešení křižovatky ulic Chilská × Opatovská spočívá ve zřízení
nového levého odbočení na sjezdu z D1 do ulice Chilská, čímž dojde k vyloučení stávajícího
„průpletu“. Dále bude součástí stavebních prací stavba parkovacího domu P+R podél ulice Chilská
s jeho dopravním napojením na přilehlé pozemní komunikace. Projektová příprava byla zahájena
z finančních prostředků na přípravu. V roce 2019 se předpokládá dokončení projektové přípravy
včetně zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci a
realizace akce v celém jejím výše specifikovaném rozsahu.
0000000 - Platnéřská - rekonstrukce opěrné zdi a vozovky
Finanční prostředky budou využity na rekonstrukci opěrné zdi, která je nestabilní a mírně
vychýlená ze svislého směru, s velkým množstvím zerodovaných a vypadaných cihel. Vykazuje
značné množství puklin, koruna zdi se zábradlím je na několika místech odtržena od vlastní zdi.
Odvodnění zdi též není plně funkční. Projektová příprava akce byla zahájena zpracováním
statického posudku, na jehož základě bude zadáno zpracování dalších stupňů projektové
dokumentace, z finančních prostředků na přípravu. V roce 2019 bude dokončena příprava a
zahájena realizace rekonstrukce opěrné zdi. Skutečný rozsah prací bude stanoven v závislosti na
statickém posudku.
0000000 - Prosecká (U Pekařky - Na rozhraní)
Finanční prostředky budou využity na rekonstrukci komunikace Prosecká v úseku U Pekařky - Na
Rozhraní, jejíž povrch je značně narušen velkým množstvím oprav. V rámci akce bude sanováno
podloží a styčná spára, čímž budou odstraněny propadliny. Součástí prací bude provedena úprava
zálivu zastávky BUS s asfaltovým povrchem. Projektová příprava byla zajištěna z finančních
prostředků na přípravu. V roce 2019 se předpokládá úplná realizace akce v celém jejím výše
specifikovaném rozsahu.
0000000 - Rekonstrukce propustku na NN3942 - Praha 5
Rekonstrukce propustku na NN3942 mezi ul. Zahradníčkovou a Plzeňskou, Praha 5. Dožitý stav
propustku, požadavek MHMP a MČ na zvýšení jeho průtočné kapacity.
0000000 - Spořilov I – protihluková stěna
Akce představuje realizaci nové protihlukové stěny (PHS) v délce 761m a výšce 8 m po úplném
odstranění stěny stávající z let 1982-1983. Vybourání bude provedeno až do úrovně
železobetonového základového pasu. Nová PHS bude založena na vrtaných železobetonových
pilotách. Vlastní konstrukce bude z nosných sloupků a protihlukových panelů z mezerovitého
betonu vysoké pohltivosti. Akce byla na TSK delimitována v 03/2016 z OSI MHMP. Aktuálně
probíhá projekční příprava DUR a DSP. Na dotčený úsek Jižní spojky zatím není od HSHMP

přiznáno ČOP ani stará hluková zátěž a platí limity 60/50dB. V roce 2019 se předpokládá
dokončení projektové přípravy včetně zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a
příloh k zadávací dokumentaci a úplná realizace akce v celém jejím výše specifikovaném rozsahu.
0000000 - Strakonická, odbočovací pruh
Odbočovací pruh Strakonická, Praha 5. Vybudování nového přímého vjezdu na ostrov Císařská
louka z komunikace Strakonická směrem ZC. Jedná se o samostatný levý odbočovací pruh při
zachování 2 x 2 přímých jízdních pruhů. V současné době jsou zde 2 x 2 přímé jízdní pruhy o šířce
jízdního pruhu 3,45m. Komunikace je směrově rozdělena zeleným pásem o šířce 1,6m. Plánuje se
přesun sloupů, přeložka kabelů, kanalizační vpusť, úprava odvodnění, osazení obrubníků a přesun
svodidel. V roce 2019 se předpokládá komplexní zajištění akce včetně projektové přípravy v celém
jejím výše specifikovaném rozsahu.
00000000 – Opatření pro SOKP 511 a I/12
Finanční prostředky budou použity na financování akce Opatření pro SOKP 511 a I/12.
0000000 – Cyklotrasa A2
Předmětem akce je celková rekonstrukce níže specifikovaných úseků cyklotrasy za účelem
rozšíření a zkapacitnění této bezmotorové komunikace. Níže uvedené finanční prostředky by měly
být účelovou dotací poskytnuty MČ P-8 na rekonstrukci cyklotrasy A2 v úseku Libeňský most –
Negrelliho viadukt:
A2 a A26 (U Českých loděnic-most Barikádníků) – 10 mil. Kč,
A2 Libeňský most – Šaldova - 8 mil. Kč,
A2 Šaldova - Negrelliho viadukt - 8 mil. Kč.
0000000 – Rekonstrukce SSZ
Akce je zaměřena na další úpravy posilující bezpečnost účastníků silničního provozu (chodců a
cyklistů) a plynulost dopravy.
0000000 – Příprava lávek přes D4 a D7
Jedná o historické projekty, které nebyly z různých důvodů realizovány (majetkové požadavky,
výkupy pozemků, finanční náročnost).
0003217 - Systém řízení městského systému provozu
Předmětem akce je obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Obnova
a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze (přímé investiční náklady samotného
„Projektu Praha“) jsou realizovány na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi HMP a
společností ELTODO. TSK a.s. pak zajišťuje případné vícepráce „Projektu Praha“ při obnovách
SSZ a KK na základě více požadavků dotčených orgánů a městských institucí (přestavby, doplnění
a rozšíření SSZ).
0004346 – Infrastruktura pro chodce a cyklisty
Předmětem akce je výstavba 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. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity
na realizaci dílčích akcí: Rokytka - vodní prostup, Komořany - Lahovice, návaznosti Vltava,
Zbraslav - Jarov (2. etapa), Zbraslav - zatrubnění Ohrobeckého potoka, Na prostřední cestě (1. a 2.

etapa). Dále budou finanční prostředky využity na zahájení projektové přípravy a inženýrské
činnosti u nových dílčích akcí.
0004347 - Akce pro BESIP
Předmětem akcí pro BESIP jsou drobné stavební úpravy zvyšující bezpečnost na nebezpečných
křižovatkách a přechodech pro chodce ležících primárně na cestě dětí do škol. Příkladem
konkrétních úprav na přechodech pro chodce jsou dělící ostrůvky, stavební zpomalovací prahy,
vytažené chodníkové plochy, přisvětlení přechodů. Seznam akcí pro rok 2019 bude stanoven na
základě rozhodnutí pracovní komise (skupiny) BESIP a vzájemně odsouhlasený TSKa.s. a RFD.
0004348 - Záchytná parkoviště P + R
Jedná se o přípravu a realizaci plošných záchytných parkovišť P+R ve vybraných lokalitách dle
zadání MHMP. TSK a.s. připravuje nízkokapacitní plošná záchytná parkovišť P+R ve standardech
schválenými Radou HMP včetně případné modernizace stávajících P+R.
0004488 - K Barrandovu
Finanční prostředky budou využity na rekonstrukci Barrandovského mostu, která je realizována po
etapách. Předmětem stavby je rekonstrukce odvodňovacího systému mostu, výměna
železobetonových říms, výměna pevných dilatací do centra i z centra, rekonstrukce pochozího roštu
ve středním dělícím pásu, sanace podhledu nosné konstrukce, přeložka veřejného osvětlení.
Projektová příprava již byla zahájena. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na realizaci
akce v jejím výše specifikovaném rozsahu.
0004535 - Protihluková opatření - realizace
Předmětem akce je realizace dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové
zátěže pro aglomeraci Praha. V rámci technických opatření se provádí odstraňování „staré hlukové
zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér,
případně dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí, zvláště pak v zástavbě určené pro
bydlení. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity zejména na realizaci akcí: Bořivojova II,
Wolkerova - Sibiřské náměstí apod.
0004540 - Protihluková opatření - příprava
Předmětem akce je zajištění financování přípravy nových akcí včetně pokračování přípravy
rozpracovaných akcí, vycházejících z „Akčního plánu snižování hlukové zátěže“ pro územní
aglomeraci Praha. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity zejména na přípravu akcí:
Bořivojova II, Wolkerova - Sibiřské náměstí apod.
0004892 - Nedodělky
Jedná se o dofinancování dokončených a zkolaudovaných staveb, na kterých vznikly v průběhu
kolaudace a přejímkového řízení další finanční požadavky.
0005910 - Zlepšení infrastruktury MHD
Předmětem akce je soubor drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD, práce spočívají ve
stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník akcí je připravován
v koordinaci s organizací ROPID. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na realizaci akcí:
Roztyly - Ryšavého, Opatovská - Horčičkova, Myslbekova - Hládkov, Lihovar, Na Hřebenech.
Současně bude u vybraných akcí zahájena projektová příprava.

0006046 - Příprava staveb
Předmětem akce je příprava nových akcí, a to v závislosti na předpokladu realizace dle
střednědobého výhledu. V rámci přípravy jsou zajišťovány projektové práce včetně zajištění
příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentace, nezbytné průzkumy
a diagnostiky. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity zejména na přípravu akcí:
Broskvoňová, Bystrá, Feřtekova, Generála Šišky - PHS, Jankovcova, JS, PHS Sliačská - Hlavní,
Josefa Houdka x K Radotínu OK, Karlická x Pod Klapicí, Kladenská, Lávka Bělehradská, Opěrná
zeď v ul. Na Baště Sv. Ludmily, PHS Spořilov - 5. května, Šermířská, Šolínova, V Úvalu,
Vysočanská radiála - PHS.
0006047 - Výkupy dokončených staveb
Jedná se o výkupy staveb realizovaných a dokončených v předcházejících letech, a dosud
majetkově nevypořádaných.
0006493 - Telematické systémy
V rámci této akce jsou systematicky doplňovány různá telematická zařízení nebo celé systémy na
základě požadavků města nebo městských částí.
0006925 - Libeňský most
Stavba, jejímž předmětem je rozsáhlá rekonstrukce mostu, je legislativně připravena a má stavební
povolení z roku 2009, platnost stavebních povolení se průběžně prodlužuje. V současnosti je
pozastaveno zadávací řízení k výběru zhotovitele stavebních prací. Akce je koordinována se
souběžnými stavbami RTT DPP, proplachovacího kanálu INV MHMP a retenční nádrže PVS.
Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na udržovací práce.
0007119 - Karoliny Světlé
Předmětem akce je rekonstrukce vozovky v ulici Karoliny Světlé, která se provádí jako likvidace
po povodni z roku 2002. Vozovka je dlážděná velkou dlažbou a po povodních byla ve velmi
špatném stavu. Průzkum předpokládal, že v dolním úseku je podél kanalizačního řadu několik míst,
kde došlo k rozvolnění a propadu podloží. Po rozebrání konstrukce vozovky byla v roce 2017
provedena sanace podloží, úprava přípojek uličních vpustí a nová konstrukce vozovky s krytem z
velké dlažby. V roce 2017 byly práce na vozovce přerušeny z důvodu nutné koordinace s realizací
záměru "Veřejný prostor Karolíny Světlé před Pachtovým palácem" (investice MČ Praha 1) a
znovu zahájeny budou po úplném dokončení stavebních činností tohoto investora. Finanční
prostředky budou využity v roce 2019 k provedení stavebních prací v úseku Náprstkova - Na
Zábradlí Betlémská.
0007125 - Hlávkův most
Předmětem akce je rekonstrukce souboru objektů Hlávkova mostu, který obsahuje sestavu celkem
6 mostů. V rámci celkové rekonstrukce tohoto soumostí bude realizována rekonstrukce a sanace
všech mostních objektů, částečná demolice a nahrazení neúnosných prvků jednotlivých mostů
novými, rekonstrukce nájezdových ramp Bubenská a sanace základů těchto ramp, dále
rekonstrukce TT (DPP a.s.) a kolektor u (OSI MHMP). V rámci inženýrské činnosti je projednáno
prodloužení platnosti UR do roku 2019. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na
stavebně - historické průzkumy a další inženýrskou činnost. Do 06/2019 budou probíhat práce na
stanovení zatížitelnosti mostu.

0007560 - Chodníkový program
Předmětem akce je výměna stávajícího povrchu chodníků, které jsou ve špatném, mnohdy
havarijním stavu, vykazujícím mj. i známky četných oprav běžné údržby. Na chodnících v
památkové zóně dochází především k výměně za nový mozaik. Finanční prostředky budou v roce
2019 využity na realizaci akcí dle požadavků předmětných městských částí (Praha 2, 3, 7 a 10), a
to v závislosti na uvolnění finančních prostředků na kofinancování z jejich rozpočtů.
0008106 - Vltavská
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace v úseku ul. Nádražní - Hořejší nábřeží. Stavba
zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace s lokální sanací. Vozovka je navržena s živičným
krytem, chodníky s mozaikovým krytem, chodníkové přejezdy z drobné dlažby. Ve stavbě je
zahrnuta úprava odvodnění. V roce 2017 byla stavba zahájena realizací odvodnění. Z důvodu
nesouhlasu MHMP s uzavírkou komunikace byla za provozu provedena pouze část odvodnění.
Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na dokončení úplné realizace stavby.
0008107 - Na Františku - Dvořákovo nábřeží
Předmětem akce je rekonstrukce stávající komunikace v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým
mostem. Vozovka je již ve velmi špatném technickém stavu z důvodu značného dopravního
zatížení. Po povodních vykazuje časté kaverny v podloží. Projektová příprava rekonstrukce
vozovky již probíhá. Na základě vypracované studie proveditelnosti zpracoval IPR svůj protinávrh.
Rekonstrukci komunikace je možné zahájit v koordinaci s MČ Praha 1 v roce 2020. Finanční
prostředky budou v roce 2019 využity na další projektovou přípravu akce včetně zajištění
příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentace.
0040030 - Rekonstrukce ulice Průmyslové (U Stavoservisu-Tiskařská)
Jedná se o rekonstrukci komunikace Průmyslová v obou směrech v úseku U Stavoservisu Tiskařská. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na projektovou přípravu, zajištění
příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentace.
0040648 - Štěrboholská spojka, soubor staveb
Jedná se o soubor staveb Štěrboholské spojky (ŠS), která bude systematicky rekonstruována dle
dílčích úseků včetně mostních objektů. Veškeré etapy budou vždy koordinačně projednány s
příslušným odborem MHMP a byly na ně stanoveny termíny. Rekonstrukce ŠS spočívají
především ve frézování vozovky a náhradě obrusné vrstvy komunikace, dále je do stavebních prací
na mostním objektu zahrnuta přeizolace mostovky s rekonstrukcí závěrných zídek a betonových
zídek včetně opravy spodní stavby. Akce je realizována po etapách. Finanční prostředky budou v
roce 2019 využity na úplnou realizaci akce (etapa A) v celém jejím rozsahu.
0040651 - Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická)
Předmětem akce je dokončení 2. části II. etapy rekonstrukce dvouproudé asfaltové páteřní
komunikace Vídeňská v Praze 4. Bude provedena rekonstrukce chodníků a asfaltových vrstev
silnice. Průjezd ulicí bude obousměrně zaveden po jiných náhradních komunikacích, mimo
povolený průjezd BUS a dopravní obsluhu. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na
úplnou realizaci akce (2. část II. etapy) v celém jejím rozsahu.

0041162 - Malešická 1. a 2. etapa
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace, která zahrnuje celkovou rekonstrukci vozovky vč.
koordinace s inženýrskými sítěmi, provedení rozšíření chodníků a jejich vybudování po obou
stranách. Stavba je rozdělena do dvou etap, z nichž 1. etapa již byla dokončena. V rámci 2. etapy
(Za Vackovem - hranice Prahy 3) již byla provedena projektová příprava včetně zajištění
příslušných rozhodnutí orgánů státní správy, příloh k zadávací dokumentaci a proveden výběr
zhotovitele. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na úplnou realizaci akce v celém jejím
rozsahu.
0041597 - Nábřeží Kapitána Jaroše
Předmětem akce je rekonstrukce vozovek v úseku od Letenského tunelu ke křižovatce s ulicí
Dukelských hrdinů. Současné dlážděné vozovky budou kompletně vybourány vč. konstrukce
vozovek a bude provedena nová konstrukce vozovky s asfaltovým krytem. Součástí rekonstrukce
vozovek je sanace podloží a oprava a doplnění odvodnění. V současné době je dokončen do
Holešovic. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na dokončení realizace akce, a to
provedením výše specifikovaných stavebních prací ve směru Dukelských.
0041884 - Rekonstrukce ulice Koněvovy
Předmětem akce je rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí
Jana Želivského. Bude změněna poloha chodníkových obrubníků, bude upravena šířka jízdního
koridoru, jsou navrženy parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní
vozovky s průběžným jízdním pruhem. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na
dokončení projektové přípravy, zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k
zadávací dokumentace a zahájení realizace.
0042064 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.
Stavební úpravy tramvajových zastávek a přilehlých křižovatek. Finanční prostředky budou v roce
2019 využity na dokončení realizace akce v souladu s projektem zpracovaným pro I. etapu dle
studie IPR.
0042131 - Praha bez barier
Předmětem je odstraňování překážek na chodnících a pěších zónách, které omezují osoby se
sníženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Jde o úpravy v přístupnosti
majetku DP hl. m. Prahy, úpravy bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérové
zpřístupnění stanic metra a tramvají. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na realizaci
úprav v lokalitách stanovených komisí Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou.
0042499 - Centrální informační systém zón placeného stání (CIS)
Akce představuje správu a rozvoj informačního systému, který je schopen registrovat všechna
parkovací oprávnění a parkovací relace na všech dostupných platebních nástrojích. Pracuje s
novými technologiemi výběru parkovného a systémů kontroly, vede evidenci plateb na všech
platebních kanálech. CIS v současnosti pokrývá rutinním provozem zóny placeného stání (ZPS) v
MČ Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 5, Praha 6, Praha 7 a Praha 8.
0042500 - Vršovická
Jedná se o plánovanou rekonstrukci komunikace Vršovická v celé délce. Finanční prostředky
budou v roce 2019 využity na dokončení projektové přípravy dalších úseků akce, zajištění

příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentace a zahájena realizaci
dle možností koordinace.
0042502 - Dodavatel služby pro zóny placeného stání (DS ZPS)
Dodavatel služby (DS) pro zóny placeného stání (ZPS) na území hl. města Prahy. Jedná se
především o jednorázová plnění související s dalšími etapami realizace ZPS a provedením změn v
již provozovaných zónách placeného stání (ZPS) ve vybraných lokalitách hl. m. Prahy podle
nařízení hl. m. Prahy. ZPS jsou nyní v běžném provozu na území městských částí Praha 1, Praha
2, Praha 3, Praha 5, Praha 6, Praha 7 a Praha 8
0042832 - Lumiérů, rekonstrukce ulice
Jedná se o úpravy komunikací Lumiérů a Skalní, které zvýší bezpečnost dopravy a bezpečnost
chodců. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na dokončení projektové přípravy,
zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentace MHMP RFD SK.
0042834 – Patočkova
Jedná se o rekonstrukci ul. Patočkova vč. chodníků v úseku U Brusnice - Střešovická. Finanční
prostředky budou v roce 2019 využity na dokončení realizace akce ve směru z centra.
0043117 - Spořilovská – zakrytí
Městská čtvrť Prahy 4 Spořilov je jednou z nejvíce zasažených lokalit nadměrnou zátěží z
automobilové dopravy v Praze, zejména hlukem. Dva kompaktní urbanistické celky, starý Spořilov
a sídliště Spořilov II, jsou rozděleny kapacitní dopravní komunikací spadající do nadřazeného
komunikačního systému, tzv. Spořilovskou spojkou. Oblast je ze severní strany ohraničena Jižní
spojkou a z jihozápadní strany Chodovskou radiálou. Vlastní Spořilovská spojka zajišťuje dopravní
propojení Městského okruhu a Chodovské a nevyhovujícím způsobem supluje absenci
jihovýchodní části Pražského okruhu, tzn. stavby 511. Finanční prostředky budou v roce 2019
využity na další projektovou přípravu, zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a
příloh k zadávací dokumentaci.
0043256 - Doplnění telematických systémů pro optimalizaci silničního provozu v hl. m. Praze
Příprava projektů pro Operační Program Doprava programovacího období 2014-2020 obsahuje
tyto projekty: a) Systém informací o dojezdových dobách na Městském okruhu b) Systém navádění
pro volná parkovací místa v ulicích Prahy c) Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na
Městský okruh a další budoucí projekty z připravovaných výzev OPD.
0043257 - Udržitelná mobilita a energetické úspory
Příprava projektů pro Operační Program Praha Pól Růstu obsahuje tyto projekty: a) Snížení
energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu b) Nízkouhlíkové řešení logistiky
odpadů na Praze 1 c) Vývoj inteligentního způsobu řízení SSZ založeného na multiagentních a
adaptivních systémech d) E-Bike Net Praha e) GESto, vývoj fotovoltaických nanoskel ukládajících
vyrobenou energii do Second LIfe f) SinUS, Vývoj systému pro zvýšení bezpečnosti ve veřejném
prostoru za vyžití analýzy g) Validační a informační systém dopravně - technických informací
(VALIDO) h) Preferenční osy MHD a další budoucí projekty z připravovaných výzev OP PPR.

0043259 - Nuselská (úsek Vladimírova - Michelská) P – 4
Předmětem akce je celková rekonstrukce komunikace. Nově navržené vozovky jsou s živičným
povrchem, parkovací stání z velké žulové dlažby a chodníky z kamenné mozaiky. Součástí stavby
bude i úprava odvodnění, přeložky sítí, SSZ Mendíků, úprava zeleně, úpravy mobiliáře. Z důvodu
koordinace je stavba rozdělena na 3 etapy, z nich 1. a 2. etapa již byly realizovány. Realizace stavby
je ovlivněna koordinací se stavbami dalších investorů tj. Pražská plynárenská, Pražská
vodohospodářská společnost, Dopravní podnik, UPC, T-Mobile, Pražská teplárenská. Finanční
prostředky budou v roce 2019 využity na dokončení realizace akce 3. etapou akce (most přes Botič
– Michelská).
0043338 - Českobrodská, rekonstrukce ulice
Rekonstrukce ulice Českobrodská v úseku mezi ulicemi Ke Třem mostům (Běchovice 2) až po
ulici Na Vydrholci (Běchovice 1). Stavba je rozdělena na dvě části: obnova stávající obrusné a
ložné vrstvy vozovky (SO 101) a úprava nivelety komunikace a uličního prostoru (SO 102).
Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na dokončení poslední etapy: provedení dešťové
kanalizace, úpravy uličních vpustí a rekonstrukci vozovky a chodníků.
0043342 - Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova
Předmětem akce je celková rekonstrukce komunikace, která je rozdělena do 3 etap: 1. etapa
sanace mostu přes Botič, rekonstrukce komunikace Svobodova - Sekaninova je již ukončena, 2.
etapa Sekaninova - Na Folimance, 3. etapa Na Folimance - Bělehradská. Nově navržené vozovky
jsou s živičným povrchem, parkovací stání z velké žulové dlažby a chodníky z kamenné mozaiky.
Součástí stavby bude i úprava odvodnění, přeložky sítí. Realizace stavby je ovlivněna koordinací
se stavbami dalších investorů, tj. Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost,
Dopravní podnik, UPC, T-Mobile, Magistrát hl. m. Prahy (osvětlení, zeleň). Finanční prostředky
budou v roce 2019 využity na dokončení přípravy 2 a 3. etapy a zahájení realizace v návaznosti na
dokončení stavebních záměrů jiných investorů.
0043350 - Most v Horoměřické ulici, S071
Jedná se o starý kamenný klenutý most, který nevyhovuje dnešnímu silničnímu provozu únosností
i šířkově. Vzhledem k tomu, že je most situován ve velmi stísněných poměrech, projektant posoudí
možnost využití stávající klenby pro rekonstrukci objektu, nebo navrhne výměnu celé nosné
konstrukce. Most převádí komunikaci do II. třídy, proto bude nový most navržen pro zatěžovací
třídu A. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na úplnou realizaci stavby v celém jejím
rozsahu.
0043352 – Křesomyslova
Jedná se o kompletní rekonstrukce ulice Křesomyslova, v úseku od Divadla Na Fidlovačce ke konci
místní komunikace v místě pod Nuselským mostem, v délce 356m. Konstrukce vozovky je
navržena s asfaltobetonovým povrchem a konstrukce chodníků je navržena z pražské mozaiky.
Dále budou na komunikaci provedeny dva dlouhé zpomalovací prahy integrované s přechodem pro
chodce. Součástí stavby je rekonstrukce odvodnění. Finanční prostředky budou v roce 2019
využity na dokončení realizace akce v jejím výše specifikovaném rozsahu v koordinaci s
dokončením stavebního záměru PVS.
0043354 - Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova
Jedná se o rekonstrukci pěší cesty podél tratě u ulice Zlíchov. Z důvodu špatných geologických

poměrů je nutná výstavba opěrné zdi nad tratí, aby nedocházelo k sesuvu svahu, na kterém se cesta
nachází. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na další projektovou přípravu akce včetně
zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentace.
0043356 - Opěrná zeď u Letenského tunelu
Předmětem akce je odstranění havarijního stavu dílčí části opěrné zdi (římsy) a zlepšení
dlouhodobého stavebně technického stavu konstrukce opěrných zdí, jejich sanací. Finanční
prostředky budou v roce 2019 využity na realizaci havarijní rekonstrukce zdi nad výjezdovým
portálem na Letenské náměstí.
0043774 - U Trojského zámku
Nedostatečná konstrukce stávající vozovky bez chodníku a odvodnění. Rekonstrukce vozovky a
nový chodník. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na realizaci akce v jejím výše
specifikovaném rozsahu v závislosti na koordinaci se sezónou v ZOO.
0043779 - Most pro pěší - metro, X 052
Most je v havarijním stavu, navrženo nové řešení v oblasti říms, sanace nosné konstrukce,
přeizolace, nová pochozí vrstva, nové řešení odvodnění. V současnosti probíhá výběrové řízení.
0043926 - Ďáblická, rekonstrukce ulice
Rekonstrukce vozovky místní komunikace vč. chodníků. Finanční prostředky budou v roce 2019
využity na projektovou přípravu, zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k
zadávací dokumentace a zahájení realizace akce.
0044147 - Most Zlíchov Y002
Předmětem akce je rekonstrukce mostu na Nádražní ulici v Praze 5. Jedná se zejména o celkovou
výměnu vozovkového a hydroizolačního souvrství mostu, odvodnění mostu a rekonstrukci
mostního závěru. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na dokončení projektové přípravy
a následnou realizaci akce ve výše specifikovaném rozsahu, a to v souladu s koordinací stavebního
záměru DPP v závislosti na společném DIO.
0044148 - Průmyslová - PHS
Předmětem je vybudování nové PHS na mostu přes údolí Rokytky X 512.3. Projekt bude rozšířen
o sanaci mostní konstrukce a případné doplnění cyklotrasy. Finanční prostředky budou v roce 2019
využity na projektovou přípravu, zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k
zadávací dokumentaci.
0044149 - Za Černým mostem Y 502
Předmětem stavby je rekonstrukce mostu, který převádí městskou komunikace přes tři koleje (trať
Vysočany - Lysá nad Labem a Praha Vysočany - Neratovice). Jde o kompletní rekonstrukci svršku,
ložisek a mostních závěrů mostu a sanace pohledových ploch nosné konstrukce a spodní stavby
mostu. Postupně bude rekonstruována vozovka, římsy, zábradlí, protidotykové zábrany, závěsy a
ložiska mostu. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na dokončení projektové přípravy,
zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci a zahájení
realizace.

0044152 - Trojská
Předmětem akce je kompletní rekonstrukce komunikace Trojská v úseku Nad Šutkou - Pod Lisem
v Praze 8. Vozovka a chodníky jsou poškozené po opravách sítí, je zde častý výskyt výtluků,
podélných a příčných trhlin. V rámci akce bude provedena rekonstrukce vozovky, chodníků a
parkovacích stání. Probíhá projektová příprava akce. Finanční prostředky budou v roce 2019
využity na dokončení projektové přípravy, zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a
příloh k zadávací dokumentaci a zahájení realizace.
0044153 - Elsnicovo náměstí - revitalizace
Předmětem akce je revitalizace tohoto veřejného prostoru, spočívající v obnovení přítomnosti řeky
Rokytky odstraněním stávajícího betonového záklopu a využití jejího pobytového a estetického
potenciálu. Celkový návrh komunikačních úprav vychází ze záměru rozebrání současného překrytí
Rokytky a zapojení nově otevřeného prostoru po obou stranách Rokytky do pobytových ploch
náměstí. Součástí akce je vybudování nových na pěších a cyklistických tras. Projektová příprava
již byla zahájena. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na dokončení projektové
přípravy, zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci a
zahájení realizace
0044156 - Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína
Předmětem akce je revitalizaci Jižního náměstí Nového Hloubětína. V rámci stavby dojde k
rekonstrukci plochy náměstí. Zpevněné plochy náměstí budou dlážděny a náměstí bude doplněno
o vodní prvek, mobiliář, dětské hřiště a zeleň. Dojde k úpravě odvodnění, přeložce plynovodu a
vodovodu. Náměstí bude doplněno o osvětlení. Na stavbu je vydáno stavební povolení a po
dokončení výběru zhotovitele bude zahájena realizace. Finanční prostředky budou v roce 2019
využity na dokončení realizace akce v jejím výše specifikovaném rozsahu.
0044157 - Zámecké schody
Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na pokračování projektové přípravy, zajištění
příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci.
0044162 - Slánská, most X 039
Předmětem akce je rekonstrukce mostu spočívající v provedení nové hydroizolace včetně vytvoření
úžlabí, obnoví se systém odvodnění mostu, vymění se kompletně příslušenství a dojde k výměně
ložisek. Součástí rekonstrukce bude výměna stožárů veřejného osvětlení a jejich nové osazení na
mostní konstrukci. V každé komoře mostu budou instalovány zesilující volné kabely, které zvýší
zatížitelnost mostu. V současné době probíhá výběr zhotovitele, po jehož ukončení bude zahájena
realizace. Finanční prostředky budou v roce 2019 využity na dokončení realizace akce v celém
jejím rozsahu.
0044277 – Most Líšnická – Jeremiášova X 037
Rekonstrukce mostního objektu v ul. Líšnická vedoucí nad ul. Jeremiášova v Praze 13. V rámci
stavby bude provedena sanace podhledu betonové nosné konstrukce a spodní stavby mostu, budou
posunuta ložiska, vyměněny mostní závěry a provedena protikorozní ochrana nosných částí. Most
bude nově vybaven římsami, zábradlím, dále bude řešeno odvodnění západního předpolí.
V uplynulém období byla provedena rekonstrukce vozovky, stabilně je na něm prováděna běžná
údržba. Probíhá příprava akce (je zadána dokumentace ve stupni DSJ a DVZ), po dokončení všech
nezbytných formálních úkonů bude zahájena její realizace. Na stav objektu byla Kloknerovým

ústavem zpracována diagnostika, ze které vyplývá, že není třeba přistoupit k jeho demolici.
V roce 2019 se předpokládá dokončení realizace akce v jejím výše specifikovaném rozsahu.
0044279 - Práčská - chodník
Předmětem akce je zřízení nového chodníku vč. konstrukce, odvodnění a obrub na severní straně
komunikace na křižovatce ulic Hledíkova x NN 3869 na Praze 10. Bude zpracována varianta s
minimálním zásahem do stávající zeleně a dojde k vybudování opěrné zídky. Finanční prostředky
budou v roce 2019 využity na úplnou realizaci akce v jejím výše specifikovaném rozsahu.
0044333 - Drážní promenáda
Jedná se o akci charakteru liniového parku na strženém tělese trati 221. Promenáda začíná na
hranici Strašnic a Hostivaře a je bez stavebních úprav vedena ulicí Dolínecká. Stavební úpravy
začínají na hranici pozemku se SŽDC. Konec stavby je ve Vršovicích na úrovni Vršovického
nádraží. Stavební úpravy začínají na hranici pozemku se SŽDC. Konec stavby je ve Vršovicích na
úrovni Vršovického nádraží. Promenáda bude využívána chodci, bruslaři i cyklisty. Výsledný
povrch promenády bude mít různé povrchy, a to dle volnočasového využití. Finanční prostředky
budou v roce 2019 využity na projektovou přípravu akce, zajištění příslušných rozhodnutí orgánů
státní správy a příloh k zadávací dokumentace.
0044334 - Modernizace dopravního značení
Dle schválené metodiky ŘSD byl schválen záměr postupné výměny orientačního dopravního
značení na páteřních komunikacích hl. m. Prahy za nové, které bude v souladu s aktuální evropskou
normou. Projektová příprava akce je zajištěna a stavba byla zahájena realizací v úseku
Rozvadovská spojka. V roce 2019 budou realizovány další vybrané úseky dle celkové studie.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT
DDM POD STRAŠNICKOU VINICÍ
0000000 - Rekonstrukce hřiště v táborové základně Tři Studně
Jedná se o novou akci, a to o rekonstrukci víceúčelového hřiště s prašným povrchem. Hřiště se
nachází v bezprostřední blízkosti bazénu.
0043948 - Rekonstrukce odloučeného pracoviště Zahradní Město
Nově vzniklé odloučené pracoviště Zahradní Město je umístěno ve dvou pavilonech v areálu
bývalé ZŠ Jahodová. Je nutné přizpůsobit oba pavilony pro činnost domu dětí a mládeže. Budou
připojeny na teplo, vodu, zmodernizuje se sociální zařízení. Dále je nutné vyměnit podlahovou
krytinu, změnit dispozice některých učeben a kluboven, realizovat úpravu prostor pro informační
kancelář a prostor pro rodiče. Následně proběhne výměna oken a zateplení objektu.

MHMP - INV
0040431 - Konzervatoř J. Ježka - nástavba objektu
Jedná se o nástavbu jednoho podlaží na stávající dva objekty školy. V nástavbách budou umístěny
chybějící zkušební sály včetně zázemí a učeben. Výstavba bude pobíhat za částečného provozu
školy. Na akci je platné stavební povolení z roku 2007, které bylo několikrát prodlužováno. Pro
zahájení výstavby bude potřeba aktualizovat stávající dokumentaci pro výběr zhotovitele a zajistit
dokumentaci pro změnu stavby před dokončením. Nástavby budou realizovány v etapách. Návrh
rozpočtu na rok 2019 je určen na zpracování aktualizace projektové dokumentace pro výběr
zhotovitele, dokumentace pro změnu stavby před dokončením, na související inženýrskou činnost
a na zahájení stavebních prací.
0040548 – Střední odborná škola stavební a zahradnická, P9 – zateplení objektů Jarov
Jedná se o provedení stavebních prací v rámci areálu SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9. V
etapě 0005, 1. část, bude provedeno zateplení objektů A a D. Na tuto část byla akceptována žádost
o financování z prostředků EU. Realizace etapy 0005, 2. část - zateplení budovy B - je možná až
po uplynutí smlouvy s nájemcem v roce 2026, proto byl schválen jiný postup v realizaci:
rekonstrukce střechy budovy B, částečná rekonstrukce a nátěr fasády, vč. venkovního výtahu. V
etapách 0006 a 0007 bude provedena rekonstrukce vnitřních prostor, zejména tělocvičen,
sportovního zázemí, bazénu a vertikálních komunikací. Návrh rozpočtu na r. 2019 obsahuje
náklady na ukončení stavebních prací a na finanční vypořádání etapy 0005, 1. část a na realizaci
etapy 0006, 2. část a etapy 0007, 1. a 2. část.
0041170 – Základní škola Zličín-výstavba
Jedná se o novostavbu budovy pro základní devítiletou školu s kapacitou 18 tříd se čtyřmi
nadzemními podlažími. Předpokládaný počet žáků je 540. Součástí stavby je zřízení sportovního
hřiště a dalších podmiňujících objektů. Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení. V roce
2018 byl ukončen výběr zhotovitele této stavby a stavba byla zahájena. Návrh rozpočtu na rok
2019 obsahuje náklady na vlastní realizaci stavby a její dokončení s termínem v 09/2019 a následně
uvedení do provozu.

0041436 - Park vodních sportů Praha
V Troji, mezi Vltavou a protipovodňovou hrází, připravuje hlavní město záměr „Revitalizace
veřejného prostoru Troja - Vodácká". V jeho rámci bude upraveno a veřejnosti zpřístupněno území
o celkové rozloze cca 11 hektarů, které je v současnosti zanedbané. Součástí tohoto území bude i
nové říční rameno s dráhou pro vodní slalom „ Park vodních sportů Praha“, která bude sloužit k
pořádání mezinárodních závodů i tréninku sportovců. Navazující území bude následně upraveno
na klidovou zónu pro veřejnost, ve které budou umístěna sportovní a dětská hřiště, lanové centrum
a další zařízení pro volnočasové aktivity. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje zbývající část
nákladů za inženýrskou činnost ve stádiu územního řízení a na zpracování dokumentace pro
stavební povolení včetně inženýrské činnosti pro etapu 0001 - Slalomová dráha. Dále pak náklady
na dokumentaci pro územní řízení a související inženýrskou činnost pro etapu 0002 - Revitalizace
území.
0041505 – Základní škola Dolní Počernice
Jedná se o výstavbu nového areálu základní školy v Dolních Počernicích s kapacitou 540 žáků. V
areálu se nachází prostory pro výuku prvního i druhého stupně, prostory pro tělovýchovu,
stravování i zájmovou činnost žáků. Dále administrativní i technické zázemí, včetně služebního
bytu. Výstavbou vznikne 12 kmenových tříd v nové budově a malá tělocvična. I nadále budou
využity stávající prostory školy pro 6 tříd (180 žáků) a stávající sportoviště včetně tělocvičny.
Návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje náklady na zpracování dokumentace pro stavební povolení,
dokumentace pro výběr zhotovitele a doprovodnou investorskou přípravu.
0042296 - Dostavba Jedličkova Ústavu, etapa 3 - hospodářský pavilon a hudební škola
Jedná se o výstavbu školního objektu s hudebním zaměřením a víceúčelovým sálem, stavba má 5
podlaží. Objekt se nachází v areálu Jedličkova Ústavu. K objektu patří samostatný jednopodlažní
objekt garáží. Na akci je zpracována studie dokumentace pro územní řízení (změnu územního
rozhodnutí) k projednání dotčených orgánů státní správy. Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen na
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele, na
demolici stávajících objektů a na související inženýrskou činnost.
0042981 - Rekonstrukce Duncan
Jedná se o kompletní rekonstrukci historického objektu Duncan v Jánských Lázních, který je
využíván pro školy v přírodě. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce zahrnuje
především sanaci vlhkých suterénních prostor, zateplení budovy, rekonstrukci střechy,
rekonstrukci technického zařízení budovy. Dále bude upraveno i dispoziční řešení dle současných
standardů pro ubytovací zařízení. V současné době probíhá výběr příkazníka a připravuje se
zakázka na výběr projektanta. Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen na zpracování dokumentace
pro sloučené územní a stavební řízení, dokumentaci pro výběr zhotovitele a na související
inženýrskou činnost.
0043010 – Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Dušní, P1 výstavba tělocvičny
Předmětem výstavby je nová tělocvična v areálu školy. Pro tuto akci je vydáno stavební povolení
a zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace je zpracována na redukovaný
rozsah stavby dle alokovaných finančních prostředků, tj. na samotnou tělocvičnu a její zázemí.
Chybějící funkce, jako je např. gastro provoz pro zajištění stravování studentů a zaměstnanců
školy, budou realizovány postupně v příštích letech dle finančních možností. Návrh rozpočtu na

rok 2019 je určen na zahájení stavby, na související inženýrskou činnost a na výkon autorského
dozoru.
0043101 – Základní škola Kolovraty
Předmětem výstavby je nová ZŠ Kolovraty s kapacitou pro 420 žáků. Škola bude navržena mezi
ulicemi Meduňková, Měsíčková a Na Července. V budově školy bude 12 kmenových tříd, odborné
učebny včetně zázemí pro žáky, úsek vedení školy, školní kuchyně, jídelna a tělocvična. Návrh
rozpočtu na rok 2019 zahrnuje dofinancování dokumentace ke stavebnímu povolení včetně
inženýrské činnosti, dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, výběr zhotovitele a zahájení
realizačních prací.
0043102 – Základní škola Romance - Uhříněves
Výstavbou vznikne nový areál základní školy o kapacitě 3 x 9 kmenových tříd pro první a druhý
stupeň, včetně jídelny a kuchyně. Bude se jednat o kompletní kuchyňský provoz s kapacitou jak
pro ZŠ, tak pro MŠ, seniory a zaměstnance ÚMČ. Součástí areálu bude tělocvična, venkovní
sportoviště a oddychové plochy pro žáky. Zároveň v areálu školy budou řešena parkovací stání.
Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje dofinancování dokumentace ke stavebnímu povolení včetně
inženýrské činnosti, dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, výběr zhotovitele a zahájení
realizačních prací.
0043358 – Základní umělecká škola Stodůlky
Vybudování nové budovy fakultní základní umělecké školy s kapacitou cca 1000 žáků je navrženo
na pozemku v blízkosti metra Stodůlky. Výuka žáků bude probíhat ve čtyřech uměleckých oborech:
hudební obor, literárně dramatický obor, taneční a výtvarný obor. Tato nová budova umělecké
školy, kromě své funkce vzdělávací, obsahuje také multifunkční kulturní centrum s koncertním
sálem, malým divadlem, galerií a knihovnou. Součástí školy je umělecky laděná zahrada určená
pro výuku a aktivity ve venkovních prostorách. Byl připraven odpovídající stavební program, který
byl vytvořen za pomoci odborníků a schválen odborem školství. Vzhledem k lokalitě a charakteru
budovy bude na stavbu vypsána architektonická soutěž. Po výběru nejlepšího soutěžního návrhu
bude zahájeno výběrové řízení na projektanta a příkazníka akce. Návrh rozpočtu na rok 2019 je
určen na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro
stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele a na související inženýrskou činnost.
043359 – Základní škola pro žáky s poruchami chování
Jedná se o výstavbu nového pavilonu ZŠ Zlíchov pro žáky se specifickými poruchami chování.
Navržený objekt obsahuje: 8 učeben a 5 kabinetů, tělocvičnu (univerzální sál) a nezbytné zázemí,
prostory školní družiny, multimediální učebnu a pedagogickou sborovnu s kanceláří. Kapacita
učeben je cca 80 žáků s tím, že jednu třídu vzhledem ke specifičnosti školy navštěvuje maximálně
12 dětí. Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen na zpracování dokumentace pro stavební povolení,
dokumentace pro výběr zhotovitele a na související inženýrskou činnost.
0043360 – Investorská příprava pro kapitolu 04
Jedná se o výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve
schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019.
0043361 - Výstavba tělocvičny Voděradská
Výstavbou budou zajištěny optimální prostory pro výuku tělesné výchovy pro gymnázium
Voděradská, Praha 10. Jedná se o výstavbu 2 nových tělocvičen o rozměrech 42x24m včetně

zázemí a úpravu stávající tělocvičny na multimediální sál. Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen na
zpracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a na
související inženýrskou činnost.
0043727 - Přístavba mateřské školy Aloyse Klara
Jedná se o výstavbu objektu mateřské školy v areálu speciálního pedagogického centra Aloyse
Klára pro žáky s vadami řeči a žáky se zrakovým postižením. Bude zde umístěn provoz školky pro
děti s potřebou zvláštní péče a speciální pedagogické centrum, technické a provozní zázemí objektu
včetně zázemí pro personál. Součástí objektu budou dvě garážová stání a skladovací prostory. Před
zahájením výstavby dojde k demolici stávajícího objektu. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje
náklady na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, na související inženýrskou činnost a na
zahájení stavebních prací.
0043769 - Umělecká škola Znojemská
Jedná se o výstavbu nových budov pro potřeby konzervatoře a ZUŠ. Výuka žáků bude přesunuta
ze stávajících pronajatých prostor do nově vybudovaného areálu. Návrh stavby zahrnuje učebny
včetně potřebného zázemí, tělocvičny, stravovací část a ateliéry. Současně probíhá příprava pro
zahájení demoličních prací stávajících objektů. Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen na zpracování
dokumentace pro výběr generálního dodavatele, dokumentace pro povolení stavby, realizační
dokumentace a na související inženýrskou činnost.
0043928 - Gymnázium Na Zatlance
Jedná se o výstavbu tělocvičny a školní jídelny pro gymnázium Na Zatlance, Praha 5. Objekt má
dvě nadzemní podlaží a není podsklepen. V přízemí je umístěna tělocvična pro míčové hry, v patře
se nachází šatny se zázemím a školní jídelna s výdejnou. Objekt je s budovou gymnázia propojen
pomocí spojovacího krčku. Byla zpracována dokumentace pro územní řízení, řízení bylo zahájeno
v 06/2018. Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen pro zpracování projektové dokumentace pro
výběr zhotovitele související inženýrskou činností a na zahájení stavebních prací.

HMP - SML
0000000 - Gymnázium CH. Dopplera, P5 – rekonstrukce zdravotně-technické instalace a
elektro
Jedná se o novou akci - rekonstrukci kanalizace, rozvodů vody a slaboproudých rozvodů
počítačové sítě v Gymnáziu Christiana Dopplera.
0000000 – Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola,
P3 – výstavba jídelny s výdejnou
Nová akce zahrnuje výstavbu a asanaci suterénních prostor a jejich přeměnu na výdejnu
svačinových přesnídávek, nápojů a teplých obědů pro žáky a pedagogy.
0000000 – Základní škola Šeberov
Jedná se o vybudování základní školy s kapacitou 14 kmenových tříd včetně kompletního
příslušenství, dále kuchyně s jídelnou, tělocvičny a venkovního hřiště. Návrh rozpočtu na rok 2019
zahrnuje náklady na zpracování studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro
stavební povolení a na související inženýrskou činnost.

0000000 - Celková rekonstrukce táborové základny Kozojedy
Táborová základna Kozojedy byla zkolaudována více než před 40 lety a je v nevyhovujícím
technickém stavu. Je potřeba celková rekonstrukce základny včetně připojení základny ke
kanalizaci a vodovodnímu řadu. Dojde k odstranění stávajícího oplocení, chatek a některých
zpevněných ploch. Nové oplocení bude respektovat hranice pozemku par. č. 17/34 v k.ú. Kozojedy,
kde se základna nachází. Dále se vybuduje nových 8 srubů a zastřešená terasa navazující na objekt
kuchyně s jídelnou. Dále se uskuteční oprava hlavních objektů, připojení na tlakovou kanalizaci a
vodovodní řad, včetně přípojky elektro a vybuduje se nové multifunkční hřiště.
0000000 – Dostavba bazén Radotín
Finanční prostředky budou použity na financování dostavby bazénu Radotín.
0000000 – Dostavba tělocvična Kbely
Finanční prostředky budou použity na financování dostavby tělocvičny Kbely.
0000000 – Střední odborné učiliště U Krbu
Finanční prostředky budou použity na financování IA SOU U Krbu.
0000000 – Dostavba Areál ledových sportů Chodov
Finanční prostředky budou použity na financování dostavby areálu ledových sportů Chodov.
0010876 - EU-Komplexní program rozvoje Praha
Cílem projektu je realizovat jednotlivá opatření, identifikovaná a popsaná krajským akčním plánem
podpory vzdělávání na území Prahy.
0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce příspěvkových organizací
Rezerva je určená pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze
zadávacích řízení nebo na dodatečně zařazené a schvalované prioritní požadavky na investiční
akce. Dále z ní budou financovány investiční požadavky škol do 2 mil. Kč pro odstraňování
havarijních stavů budov nebo vybavení škol a také zpracování projektové dokumentace na
připravované investiční akce na další léta.
0042219 – Střední škola umělecká a řemeslná, P5-rekonstrukce části objektu Miramare
Jedná se o rekonstrukci části objektu SŠ umělecké a řemeslné na odloučeném pracovišti na adrese
Na Výsluní 150/6, Praha 10. Bourací práce: demolice původního pavilonu (1 P. P. a 1. N. P.) včetně
dřevěných nástaveb. Stavební práce: výstavba nového pavilonu včetně základů a řemeslných
profesí (truhlářské konstrukce, izolace proti vodě apod.) Instalace: kompletní provedení sítí
(zdravotechnika, elektroinstalace, apod.) Realizací zakázky dojde k úplnému využití odděleného
pavilonu. Původní pavilon nemohl být plnohodnotně využit z důvodu havarijního stavu.
0043368 – Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a
Gymnázium Evropská, P6-rekonstrukce centra Montessori
Rekonstrukcí zdevastovaného objektu po převzetí od MČ Praha 6 budou výrazně zlepšeny prostory
pro volnočasové aktivity žáků sousedícího gymnázia. Na základě vyhotovené projektové
dokumentace je připravené zadání veřejné zakázky na realizaci akce.

0043640 – Základní škola a Střední škola waldorfská, P4 - rekonstrukce atria
Rekonstrukcí atria školy se využije venkovní prostor mezi objekty pro aktivity žáků. Na základě
vyhotovené projektové dokumentace je připravené zadání veřejné zakázky na realizaci akce.
0043642 – Základní umělecká škola Bajkalská, P10 - přístavba pavilonu B
Přístavbou objektu bude vyřešena nedostatečná kapacita učeben pro výuku uměleckých oborů. Na
základě vyhotovené projektové dokumentace je připravené zadání veřejné zakázky na realizaci
akce a čeká se na vydání stavebního povolení.
0043733 – Základní škola a Mateřská škola logopedická, P10 - výstavba objektu Přípotoční
Výstavba objektu v ulici Přípotoční zvýší dosud nedostatečnou kapacitu MŠ v dané lokalitě. Na
základě vyhotovené projektové dokumentace je připravené zadání veřejné zakázky na realizaci
akce a čeká se na vydání stavebního povolení.
0043734 – Střední odborné učiliště Praha-Radotín, P5 - přístavba učebního pavilonu
Odborné učiliště se již delší dobu potýká s nedostatečnou kapacitou učeben pro výuku. Přístavba
tento problém vyřeší. Na základě vyhotovené projektové dokumentace je připravené zadání veřejné
zakázky na realizaci akce a čeká se na vydání stavebního povolení.
0043932 – Gymnázium Karla Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken
Stav oken je již nevyhovující a je potřeba je vyměnit za repliky. Přinese to úsporu provozních
nákladů a zlepší tepelnou pohodu v objektu. Na základě vyhotovené projektové dokumentace je
připravené zadání veřejné zakázky na realizaci akce.
0043933 – Gymnázium J. Heyrovského, P5-zateplení vnějšího pláště budovy
Projekt zateplení přinese škole snížení provozních nákladů a lepší tepelnou pohodu v učebnách.
Projektová dokumentace pro zadání realizace akce je před dokončením.
0043934 – Gymnázium Na Zatlance, P5-půdní vestavba a zateplení stropu 5.NP
Vestavba a zateplení zajistí škole komfortnější podmínky pro výuku. Projektová dokumentace pro
zadání realizace akce je před dokončením.
0043935 - Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická, P8-rekonstrukce
oken a fasády
Rekonstrukce oken a fasády zamezí velkým únikům tepla a sníží provozní náklady. Na základě
vyhotovené projektové dokumentace je připraveno zadání veřejné zakázky na realizaci akce.
0043936 - Karlínské gymnázium, P8 - sanace suterénu
Suterény objektů školy nebyly od poslední povodně dosud zrekonstruovány. Po rekonstrukci
budou využity pro potřeby školy. Projekt pro realizaci zadání veřejné zakázky je ve stadiu
zpracování.
0043937 - Konzervatoř a vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, P4 – rekonstrukce zdravotnětechnické instalace
Vzhledem k častým poruchám rozvodů vody a odpadů je potřebné provést jejich zásadní
rekonstrukci. Na základě vyhotovené projektové dokumentace je vyhlášené výběrové řízení na
dodavatele stavby.

0043940 - Smíchovská střední průmyslová škola, P5-vybudování haly pro praktická cvičení
Nové prostory zajistí škole možnost praktické výuky. Projekt pro realizaci zadání veřejné zakázky
je ve stadiu zpracování.
0044120 - Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 – rekonstrukce fasády
Rekonstrukce fasády výrazně navýší estetické hledisko objektu a tím i jeho tržní cenu.
Navýšením teplotně - izolačních vlastností objektu dojde k výrazné úspoře provozních nákladů. Na
základě vyhotovené projektové dokumentace je vyhlášené výběrové řízení na dodavatele stavby.
0044205 – Základní škola Tolerance, P9 – rekonstrukce kuchyně a soc. zařízení
Rekonstrukce kuchyně a souvisejících prostor a zařízení bude provedena dle požadavků nových
norem. Na základě vyhotovené projektové dokumentace je připravené výběrové řízení na
dodavatele stavby.
0044335 – Obchodní akademie Dušní, P1 - rekonstrukce zdravotně-technické instalace
Vzhledem k častým poruchám rozvodů vody, neustálému opakovanému protékání vody na WC a
poruchám na zastaralých rozvodech kanalizace je potřeba provést kompletní rekonstrukci ZTI. Na
základě vyhotovené projektové dokumentace je připravené výběrové řízení na dodavatele stavby.
0042842 - Rezerva na rekonstrukce domů dětí a mládeže
Rezerva je určená pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze
zadávacích řízení nebo na dodatečně zařazené a schvalované prioritní požadavky na investiční
akce. Dále z ní budou financovány investiční požadavky DDM do 2 mil. Kč pro odstraňování
havarijních stavů budov nebo vybavení DDM a také zpracování projektové dokumentace na
připravované investiční akce na další léta. V roce 2019 se plánují nové akce: Půdní vestavba v
objektu Slezská, Nafukovací hala - hřiště U Boroviček, Hřiště v areálu Jahodová a převedení
investiční akce Kompletní rekonstrukce pracoviště Urbánkova na odbor SVC z příspěvkové
organizace DDM P12.
0042843 - Granty sport - investice
Jedná se o investiční výstavbu a modernizaci tělovýchovných zařízení, stadionů, hal, tělocvičen a
sportovišť moderního stylu. Tato výstavba podpoří zájem široké veřejnosti o sportování, prioritou
je podchytit zájem především dětí a mládeže.
0043951 - Sport investice s MŠMT
Jedná se o spoluúčast na investičním programu s MŠMT.
0043952 – Dům dětí a mládeže Praha 9 - propojení pavilonů B a C Prosek
Propojením dvou pavilonů a části spojovací chodby v areálu Prosek se získá centrální vstup, nové
informační kanceláře, prostor pro děti i rodiče a v neposlední řadě nové prostory pro činnost. Byla
uzavřena smlouva na projektovou dokumentaci. Následně proběhne výběrové řízení na dodavatele
stavby a realizace stavby.
0044326 - Výstavba šaten 02 na Stadionu mládeže
Šatny 02 v areálu Stadionu mládeže jsou v havarijním stavu. Studie proveditelnosti navrhuje
stávající budovu zdemolovat a postavit novou ve stylu okolních budov v areálu. Byla uzavřena

smlouva na projektovou dokumentaci. Následně proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby a
realizace stavby.

0044328 - Celková rekonstrukce marodky v táborové základně Žloukovice
Marodka v táborové základně Žloukovice je již několik let uzavřena kvůli jejímu havarijnímu
stavu. Je navržena demolice a výstavba nového srubu. Byla uzavřena smlouva na projektovou
dokumentaci. Následně proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby a realizace stavby.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIALNÍ OBLAST
DOMOV MAXOV
0000000 - Výměna střešní krytiny objektu č.p. 181
Celkové náklady akce jsou ve výši 3.000 tis. Kč. UZ 94 3.000 tis. Kč. Havarijní situace. Pravidelně
se opakující pojistné události z důvodu přetížení v zimních podmínkách nás vedli k rozkrytí střešní
konstrukce. Porovnáním projektové dokumentace s realitou jsme zjistili, že provedená technologie
střešní konstrukce je v nesouladu s PD a dokonce chybí některé vrstvy (odvětrání a hydroizolace,
které byli projekčně řešeny). Po konzultaci s projektantem navrhujeme nápravu, doplněním
chybějících vrstev revizy původních materiálů a doplnění poškozených izolačních vrstev. Fakticky
to znamená, oprava parotěsné vrstvy, výměna poškozené a doplnění minerální izolace,
hydroizolace, chybějícího odvětrání a nové krytiny odolné podmínkám JH. Prakticky se jedná
pořízení nové střechy.
0043973 - Energeticky úsporná renovace objektu č.p. 178
Jedná se o pokračující akci. Energeticko úsporné rekonstrukce objektu č.p.178 Výbor. V roce 2018
byla realizována výměny výplní (okna - vnější dveře). Pro rok 2019 navrhujeme sloučení
plánovaných investic pro r. 2019-2020 tj. současnou rekonstrukci střechy a zateplení obálky
objektu. Hlavním cílem je zkvalitnění poskytování služby a komfortu bydlení klientů, dále snížit
energetickou náročnost objektu a zkrátit dobu rekonstrukce. Současná energetická náročnost
(PENB z r. 2015): spotřeba celkové dodané energie 98,5 MWh/rok 177,6 kWh/m2.rok ukazatel en.
náročnosti D. Po realizaci předpokládáme přesunutí ukazatele k hranici C.

DOMOV SVOJŠICE
0000000 – Svojšice - projekt komplexní revitalizace zeleně - zadní část
Celkové náklady akce jsou ve výši 6.113 tis. Kč. UZ 94 1.405 tis.Kč, UZ 991 4.708,3 tis. Kč. Jedná
se o revitalizaci zámeckého parku - zadní část, na který je organizací zpracován projekt a organizací
je také podána žádost o poskytnutí dotace na sfžp. .

DOZP KYTLICE
0000000 - Pořízení motorgenerátoru - náhradního zdroje
Celkové náklady akce jsou ve výši 2.000 tis. Kč. UZ 94 2.000 tis. Kč. Vzhledem k absolutní
závislosti Domova na přívodu elektrického proudu, kdy veškerá zařízení v našem Domově nemají
možnost fungovat za pomoci jiného zdroje, vidíme pořízení motorgenerátoru jako zásadní.
Několikrát do roka se dostáváme do situace, kdy nám v důsledku výpadku elektrického proudu
přestává fungovat topení, osvětlení, výtah a rampy pro imobilní klienty, zařízení kuchyně,
prádelny, kanceláří atd. Výpadek proudu má vliv i na ohřev teplé vody a systému čističek
odpadních vod. V podzimních a zimních měsících se běžně stává, že výpadek je dvoudenní nebo i
více denní. Nejedná se jen o zimní období. Konkrétně i v letním období bouřek jsou
několikahodinové výpadky. Což v tomto červnovém období bylo již několikrát. Tato omezení

způsobují organizaci těžko řešitelné problémy a vnímány organizací (včetně klientů), jako zásah
do kvality služby. Jde například o okamžiky, kdy má kuchyně rozvařený oběd a my jsme nuceni
okamžitě zajistit náhradní stravu z některého okolního města a zlikvidovat většinu rozvařeného
jídla. V zimním období, když se stane, že dva dny není vytápěno z důvodu výpadku elektřiny, je
situace pro klienty již ohrožující. Návrh Domova zahrnuje zdroj, který by zajistil provoz hlavní
budovy, kuchyně, 2 samostatných domů (dílenské a aktivizační prostory a jeden, kde bydlí klienti),
hlavní čističky odpadních vod. U zbývajících dvou domů, kde bydlí klienti, se situace dá řešit, v
případě delšího výpadku, přestěhováním klientů do budovy s náhradním zdrojem. Akci by chtěl
Domov, z důvodu naléhavosti, začít již v letošním roce.

DS HEŘMANŮV MĚSTEC
0000000 - Rekonstrukce otopného systému
Celkové náklady akce jsou ve výši 17.000 tis. Kč. UZ 94 17.000 tis. Kč (2019 7.000 tis., 2020
10.000 tis.). Stávající kotelna je velmi zastaralá (22 let). Dle servisní zprávy je účinnost kotlů
snížená a hrozí i možnost vzniku havarijních situací. Z důvodu splnění emisních limitů je u tak
velkých tepelných zdrojů nutná výměna za kondenzační plynové kotle. S tím je spojena i úprava
strojovny a změna stavebního řešení kotelny. V 2. etapě bude řešena výměna otopné soustavy. V
současné době je připravována projektová dokumentace.

DZR TEREZÍN
0000000 - Devítimístné vozidlo
Celkové náklady akce jsou ve výši 1.500 tis. Kč. UZ 94 1.500 tis. Kč. Jedná se o zakoupení
devítimístného vozidla s plošinou, které bude sloužit pro přepravu klientů. Stávající kapacita
vozového parku je nedostatečná (k dispozici jsou pouze dvě devítimístná vozidla pro přepravu 269
klientů). Vozidlo bude využíváno pro přepravu k lékařům specialistům (imobilních klientů) a dále
k využití volnočasových aktivit.

DpS ZAHRADNÍ MĚSTO
0044009 - Rekonstrukce budovy B - provozně technická část
Jedná se o rekonstrukci provozně technického zázemí budovy B, která nebyla řešena v rámci
rekonstrukce budov A, B, C - ubytovací části. S ohledem na nárůst počtu klientů je nutné i zajistit
zvýšení kapacity prádelny, technického zázemí a rekonstruovat stávající sítě elektřiny, vody a
plynu.

DpS CHODOV
0000000 - Rekonstrukce kanalizace
Celkové náklady akce jsou ve výši 4.000 tis. Kč. UZ 94 4.000 tis. Kč. Rekonstrukce svislých a
ležatých rozvodů kanalizace v budově B a suterénu. V DS Chodov jsou stále původní rozvody

kanalizace (tzn. 30 let staré) vedené litinovým potrubím. Toto litinové potrubí velice často praská
a ucpává se a opravy DS.
0000000 - Rekonstrukce opláštění kotelny
Celkové náklady akce jsou ve výši 3.100 tis. Kč. UZ 94 3.100 tis. Kč. V roce 2014 prošla generální
rekonstrukcí technologická část vybavení kotelny, tzn. veškeré stroje a zařízení. Bohužel se při
realizaci počítalo pouze s vyspravením střešní konstrukce kotelny, která je umístěna v suterénu
objektu pod částí A1, expanduje do exteriéru - v rámci technického přístavku. V místě nízkého
přístavku je nosná konstrukce ocelová opláštěná lehkým pláštěm z copilitu včetně pultové střechy.
Tím, že výsprava provedená v roce 2014 byla jen lokálních největších děr ve střeše a copilit je již
téměř třicet let starý, je ve velmi špatném technickém stavu. Nutná je tak jeho úplná rekonstrukce,
jelikož na novou technologii může při nepřízni počasí téct a technologie se tak může poškodit.
0000000 - Sanace budovy D
Celkové náklady akce jsou ve výši 1.600 tis. Kč. UZ 94 1.600 tis. Kč. Budova D byla vystavěna v
roce 2003, jedná se o dvoupodlažní budovu, která je částečně podsklepena. Dle posudku
nezávislého projektanta, bylo při výstavbě této budovy použito nevhodně zvolené hydroizolační
souvrství a jak v suterénu budovy, tak v přízemí a prvním patře budovy vzlíná vlhkost. V suterénu
jsou umístěny šatny zaměstnanců, takže hrozí i respirační potíže a poškozování majetku DS
vlhkostí. Ačkoliv byly do prostor zakoupeny kvalitní odvlhčovače, situace se zhoršuje.

DpS HORTENZIE
0044520 – Domov pro seniory Hortenzie - venkovní úpravy
Akce byla delimitována na DS Hortenzie z akce č. 43469 "Nástavba DS Hortenzie - Pakoměřice",
kterou v roce 2018 investoval odbor OSI MHMP. Jedná se o vybudování klidové zóny pro klienty
s možností bezbariérového přístupu, provedení zahradního altánu vč. terénních a zahradních úprav,
navýšení procenta zeleně, vybudování chodníků, retenční nádrže, venkovní terasy, přístřešky,
zajištění únikových cest, výměna dveří a napojení na automatické zavírače a EPS, pořízení
protipožárních dveří ze zahrady do objektu, a další.

DpS HÁJE
0044022 - Klimatizace pokojů
Jedná se o klimatizování pokojů v budově A a B, když v letních měsících dochází k přetemperování
pokojů klientů (pokoje v budově B jsou směrovány na jih, pokoje v budově B na východ a západ).
Teplotní diskokomfort zvyšují ještě drátoskla, kterými jsou osazeny lodžie pokojů.

DpS KOBYLISY
0000000 - Klimatizace jídelen a kuchyňského provozu
Celkové náklady akce jsou ve výši 1.500 tis. Kč. UZ 94 1.500 tis. Kč. Jedná se o zajištění

klimatizace do kuchyňského provozu a na jídelny klientů. Klimatizováním těchto prostor dojde
především v letních měsících ke zlepšeným pracovním podmínkám zaměstnanců a příjemnějším
podmínkám pro klienty Domova při stravování.

DpS KRČ
0000000 - Rekonstrukce lapače tuků
Celkové náklady akce jsou ve výši 3.500 tis. Kč. UZ 94 3.500 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci
stávajícího podzemního odlučovače tuků z kuchyně (lapolu). Při pravidelném vyvážení lapolu byl
zjištěn porušený vnitřní povrch jímky. Současně je tato investice vyvolaná plánovanou výstavbou
nového pavilonu a nárůstu počtu připravovaných jídel (rekonstrukcí bude zvýšena kapacita lapolu).

DpS MALEŠICE
0000000 - Modernizace kotelny v budově B č.p. 577
Celkové náklady akce jsou ve výši 7.000 tis. Kč. UZ 94 7.000 tis. Kč. Jedná se o modernizaci
centrální kotelny. V současné době jsou v kotelně umístěny 3 plynové kotle (dva rok výroby 1983
a jeden z roku 1982). Tyto kotle jsou obtížně opravitelné (nedostupnost náhradních dílů).
Modernizace kotelny má mít tento rozsah: náhrada stávajících kotlů s vyšším výkonem, jejich
napojení na plyn, vyvložkování komínů, přívody vzduchu pro spalování, úpravy
rozdělovače/sběrače, kompletní výměna přípravny teplé vody, úpravny vody a expanze, kompletní
výměna přívodů plynu, zhotovení projektové dokumentace včetně projektu měření a regulace.

DpS NOVÁ SLUNEČNICE
0000000 - Humanizace kulturního sálu
Celkové náklady akce jsou ve výši 1.350 tis. Kč. UZ 94 1.350 tis. Kč. DS Nová slunečnice považuje
tuto akci za důležitou především z pohledu zlepšení nedostatečného kulturního prostředí pro klienty
Domova.
0000000 - Nákladní rampa ke stravovacímu provozu
Celkové náklady akce jsou ve výši 550 tis. Kč. UZ 94 550 tis. Kč. DS Nová slunečnice považuje
zřízení nákladní rampy jako nezbytné zejména z hlediska hygieny.
0000000 - Nákup 70 ks polohovacích postelí
Celkové náklady akce jsou ve výši 6.000 tis. Kč. UZ 94 6.000 tis. Kč. DS Nová slunečnice pokládá
polohovací postele za nutné vybavení pro ulehčení práce pečovatelek a pro další zkvalitnění péče
o seniory. Staré zařízení je již opotřebované a vyžaduje obměnu.

DpS PYŠELY
0043382 - Rekonstrukce podkroví, I. a II. patra
Jedná se o pokračující akci. V současné době byl zpracován projekt. Projekt je v souladu s
materiálně technickými standardy, řeší zmenšení pokojů a vestavění soc. zařízení. Tím se však
zmenší kapacita Domova o cca 15 míst. Vzniknou nové skladovací prostory, ubytovna pro
zaměstnance, terapeutické prostory a kanceláře.

DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK
0000000 - Rekonstrukce pobytových prostor denního stacionáře - střediska Prosek
Celkové náklady akce jsou ve výši 5.500 tis. Kč. UZ 94 5.500 tis. Kč. Denní stacionář na Proseku
poskytuje sociální službu dětem a mladým dospělým s převážně těžkým mentálním a
kombinovaným postižením. V posledních letech ale vyvstává potřeba podpory dospívajícím a
dospělým klientům, kteří třeba po ukončení povinné školní docházky nejsou vzhledem ke svému
mentálnímu handicapu schopni využívat např. chráněných dílen či jiné sociální služby s menší
mírou podpory. Stavebními úpravami by vznikl prostor, kde by skupina klientů, kteří potřebují
větší míru dohledu a dopomoci mohla být aktivizována a smysluplně trávit den. Úpravou prostor
bychom navýšili kapacitu stř. Prosek z 26 na 30 klientů, tzn., že celková kapacita denního
stacionáře DC Paprsek by se navýšila z 87 klientů na 91.

MHMP – HOM
0042549 - Nemocnice Na Bulovce - rekonstrukce pavilonu č.5 - chirurgie
Na základě schválené žádosti o vydání stavebního povolení a zpracovávání dokumentace
provedení stavby, na jejímž základě bude možno vyhlásit zadávací řízení na zhotovitele.
0043956 - Investice v areálu Nemocnice Na Bulovce
Je rozpracovávána studie využití a následně, po odsouhlasení provozovatelem, bude zahájeno
zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Na základě postupné pasportizace v areálu
nemocnice vznikají oprávněné požadavky na investice pro obnovu areálu. Jedná se zejména o
nezbytné investice v pavilonu infekční kliniky a zároveň stav inženýrských sítí v areálu je v
katastrofálním stavu.

MHMP – INV
0008211 - Administrativně-technická budova Zdravotnické záchranné služby
Jedná se o stavbu nového objektu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která řeší integraci
jednotlivých složek organizace do jednoho objektu. Usnesením ZHMP č. 29/77 ze dne 14. 9. 2017
bylo schváleno poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 z rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na financování výstavby budovy „Nová Palmovka“ a umístění Zdravotnické záchranné
služby hl. m. Prahy v její části. Tím přechází investorství akce na městskou část Praha 8. Návrh

rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na případnou projektovou a inženýrskou činnost v lokalitě
Prosek.
0040506 – Domov pro seniory Nebušice-rozšíření
Výstavba nového provozního modulu mezi stávajícími oddělenými objekty. Výstavbou nového
modulu dojde k propojení s lůžkovou i provozní částí. Vzniknou zde dvě podlaží s novými
ubytovacími kapacitami v počtu 12 lůžek včetně sociálního zařízení. Dále v tomto modulu
vzniknou nové provozní místnosti pro rehabilitaci. Výstavbou modulu dojde k bezbariérové
prostupnosti stávajících objektů včetně dodávky a osazení nového výtahu. V souladu s požadavkem
budoucího správce a provozovatele (MČ Praha - Nebušice) dojde k přepracování projektové
dokumentace a to v úrovni DUR. Návrh rozpočtu na r. 2019 obsahuje náklady na zahájení projekční
a investorské přípravy stavby včetně zahájení výběrového řízení na zhotovitele díla.
0041929 - Domov pro seniory Krč II
Z důvodu získání další kapacity 100 lůžek je navržena výstavba nového pavilonu pro cílovou
skupinu senioři. Nově budovaný objekt bude navazovat na stávající domov pro seniory, který
disponuje dostatečnou kapacitou prádelny, kuchyně, jídelny, skladovacích prostor a místnosti
údržby i pro pokrytí potřeb budoucím domovem pro seniory. Z důvodu nových požadavků,
zejména navržení propojovacího krčku, je nutné přepracování dokumentace. Stavba byla rozdělena
na 2 etapy. Etapa 0001 - Nový pavilon, etapa 0002 - Areálová infrastruktura. Návrh rozpočtu na
rok 2019 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro
výběr zhotovitele, na vybudování kanalizačního řadu a na související inženýrskou činnost.
0042872 - Dům seniorů Bohnice
Celková rekonstrukce areálu domova seniorů Slunečnic v Bohnicích má za cíl zefektivnění
provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se zabezpečením současných standardů při
poskytování péče o seniory. Nová kapacita budovy je 250 lůžek. Rekonstrukce areálu bude
probíhat ve 4 etapách s tím, že zahájení etapy bude po dokončení předchozí etapy. Rekonstrukce
bude zahájena výstavbou etapy 0001 - objekt 4. Návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje náklady na
vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a na související inženýrskou činnost.
0043258 - Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Argentinská
Výjezdové stanoviště záchranné služby je navrženo v samostatném objektu (objekt D), který bude
sousedit s navrženými objekty hasičské záchranné služby (A, B, C). Dvoupodlažní budova
zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kancelářemi a společnými
prostory. Zastavěná plocha je 578,00 m2. Pro všechny objekty (A - D) byla již zpracována
dokumentace pro stavební povolení. Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen na zpracování
dokumentace pro výběr zhotovitele a na související inženýrskou činnost.
0043424 - Investorská příprava pro kapitolu 05
Jedná se o výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve
schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019.

MHMP – ZSP
0044042 - Rezerva 2018 - 2020
Rezerva je vytvářena jako finanční zdroj pro řešení havarijních situací, situací, které vyžadují
neodkladné řešení a ostatních neočekávaných situací investičního charakteru.
0000000 – Rekonstrukce objektu Šolínova – projekt - rezerva
Jedná se o rezervu vytvořenou na zpracování projektu rekonstrukce zmíněného objektu.
V současné době probíhají jednání mezi HMP a MČ Praha 6 o odsvěření (z MČ Praha 6) tohoto
objektu a následné realizaci rekonstrukce těchto budov s cílem vytvořit zde opětovně kompletní
soubor služeb převážně pro cílovou skupinu seniorů.

PALATA – DOMOV PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
0000000 - Rekonstrukce opěrné zdi
Celkové náklady akce jsou ve výši 4.500 tis. Kč. Opěrná původní zeď se nachází v západní části
areálu a je součástí jeho oplocení. Z jedné poloviny sousedí s místní asfaltovou komunikací a nad
ní je umístěna přípojka zemního plynu. V loňském roce byly odstraněny náletové křoviny, které
zasahovaly do koruny zdi. Následně soudní znalec konstatoval, že opěrná zeď je v havarijním stavu
a je nutní provést její celkovou rekonstrukci. V současné době je připravována PD a rozpočet.
0044043 - Výstavba služebních bytů
V roce 2018 vyhotovena 1. část PD. Počátkem roku 2019 má být vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Jedná se o výstavbu 10 služebních bytů o velikosti 2+1 a 2+kk v areálu
Domova. Současně vznikne 16 parkovacích míst pro další zaměstnance Domova. Domov v rámci
svého rozvoje rozšiřuje poskytování sociálních služeb výstavbou nového pavilonu. V souvislosti s
tím bude v nedaleké budoucnosti i zvyšovat počet zaměstnanců o cca 60 nových pracovních úvazků
(cca v roce 2020). Vzhledem k tomu, že 60 % zaměstnanců domova mají trvalé bydliště mimo
Prahu a s ohledem na fakt, že nájemní bydlení je pro nízkopříjmové zaměstnance v Praze velmi
málo reálné, považuje Domov výstavbu těchto bytů jako jeden z velmi silných stabilizačních prvků
pro zajištění personálního obsazení. Domov předpokládá byty využít jako startovací, dále pro
samoživitelky a stabilizaci pracovníků na pozici zdravotní sestra a pracovník v sociálních službách.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HMP
0043538 - Nákup sanitních vozidel RZP
Jedná se o postupnou obnovu vozového parku - sanitních vozidel v období 2017 až 2021 (přičemž
se nyní jedná o nákup 15 vozidel 2019, 2020 a 10 vozidel v roce 2021). Pořízení vozidel je plně v
souladu se strategií ZZS MHMP na roky 2017 až 2021.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
DIVADLO V DLOUHÉ
0000000 - Pořízení LED reflektorů
Jde o náhradu konvenčních dosluhujících halogenových reflektorů, které mají velkou spotřebu el.
energie a menší škálu světelných možností, za reflektory vybavené LED technologií. Tyto
reflektory jsou spolehlivější, s nižší spotřebou energie a většími světelnými schopnostmi. Firma
ETC nabízí univerzální řešení díky možnosti výměnných „barelů“. Tělo se světelným zdrojem
zůstává jedno a mění se pouze optika, tím se získá pokaždé úplně jiný typ reflektoru s minimálními
náklady a menším objemem práce.
0000000 - Pořízení bezdrátových mikrofonů
Digitální mikrofony mají poměrně krátkou životnost, neboť jsou denně používány v zátěžovém
režimu - pohyb, pot, změny teplot apod. Jejich průběžná obnova je proto nezbytná.
0000000 - Pořízení reflektorů Robin
Jedná se o nahrazení stávajících reflektorů, které jsou již na konci životnosti, za moderní typ Robin
DL7S Profile, který vyhovuje bezhlučným chodem, což je v činoherním souboru prioritou. Díky 7
čipové technologii lze namíchat velmi mnoho barevných odstínů, které se snadno přizpůsobí
ostatním reflektorům. Dále toto světlo obsahuje rotační goba vč. animačního kotouče, který dokáže
napodobit například vodu nebo oheň.
0000000 - Pořízení stageboxu Yamaha
Jedná se o průběžnou náhradu dosluhujícího vybavení. Tento stagebox má na rozdíl od stávajícího
stageboxu, který je na hranici životnosti, náhradní zdroj napájení, takže nehrozí výpadky provozu.

GALERIE HL.M.PRAHY
0000000 - Vybavení výstavního a edukačního oddělení
Výstavní panelový systém bude využíván v prostorách Colloredo - Mansfeldského paláce i v jiných
výstavních prostorách, kde nelze vzhledem k historickým konstrukcím vrtat a upevňovat exponáty
na zdi. Panely slouží jako snadno sestavitelná předstěna, vhodná pro zavěšování exponátů, popř.
projektorů. Výhodou je snadná manipulace, instalace, demontáž a skladování, variabilita sestavení.
Systém je jako stavebnice a lze podle potřeb instituce dokupovat panely a příslušenství. Tyto
panely využívají v mnoha muzeích a galeriích (např. v UPM, v Galerii Ostrava, Liberec apod.).
Dále GHMP zamýšlí pořít výkonné počítače pro úpravu filmů k výstavám a projektorů, pro
edukační oddělení (eko-ateliér v oranžérii v Trojském zámku, kde se často pracuje s keramickou
hlínou) pořít keramické pece. Práce s keramickou hlínou je velmi atraktivní pro širokou veřejnost
vč. nevidomých návštěvníků, pro které se zde také realizují speciální programy. Dále bude pořízen
výkonný počítač s velkoformátovým monitorem pro práci se speciálními grafickými programy.

0041590 - Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce
Palác Colloredo-Mansfeld spravuje GHMP od roku 2011, od té doby se intenzivně pracuje na
přípravě k jeho celkové revitalizaci. Palác se nachází v neutěšeném stavu již mnoho desetiletí. Do
r. 2013 byla realizována řada dílčích kroků k přípravě celkové revitalizace a k zpřístupnění paláce
veřejnosti (hlavně restaurátorské a statické průzkumy). V přízemí byla otevřena kavárna a
informační centrum GHMP, byly dokončeny úpravy ve 3. a 4. NP pro otevření výstavních prostor
a historického patra - piana nobile, zatím v nerekonstruovaném stavu, v přízemí bylo dokončeno
edukační centrum a byl upraven dvůr. Byly prováděny další průzkumy, projektové práce a stavební
úpravy. V roce 2015 byla koncepce analýzy rozvinuta do portfolia funkčního využití, jako další
podklad k veřejné zakázce na výběr zhotovitele architektonické studie celé revitalizace, která bude
určující pro další postup. Revitalizace je plánována postupně po částech na několik let s
dokončením v roce 2023-24. V roce 2016 byl vybudován multifunkční výstavní prostor programu
Start up pro začínající umělce. V roce 2017 došlo k úpravám prostoru ostrahy, dvora a rozšíření
edukačního centra k uspokojení poptávky veřejnosti po úspěšném programu edukačních aktivit. V
roce 2018 dochází k rekonstrukci bytu ve 2. NP pro možnost ubytování hostů galerie. Bylo
vypracováno zadání pro dokumentaci rekonstrukce krovů, práce na projektu začnou do konce roku
2018 a vyžádají si dodatečné průzkumy. V roce 2019 bude dopracován projekt rekonstrukce krovů,
dílčí stavební úpravy paláce a vyhotovena studie proveditelnosti.
0042879 - Obnova terasových zdí - Trojský zámek
Jde o opěrné zdivo, které drží v areálu Trojského zámku vrstvu horního parteru zámku mezi
francouzskou zahradou a štěpnicí. Zeď je rozdělena přístupovou rampou z nižší úrovně na vyšší,
kde přilehlé zdivo také potřebuje úpravu a to i vzhledem k reprezentativní poloze (rampa je jedním
z ústředních bodů zahrady a ústí přímo naproti dominantnímu baroknímu Zahradnímu schodišti).
Stavba pochází z let 1679 až 1685 jako součást výstavby areálu Trojského zámku. Zdivo je dnes
provlhlé, oprýskané, místy rozpadlé a vykazuje známky zasolení. Poškozené kamenné prvky zdi
musí být odstraněny ještě před sanačními pracemi, jelikož jejich narušení je jedním z hlavních
příčin pronikání vlhkosti do zdiva. Provedené průzkumy ukázaly nutnost významného rozšíření
objemu prací oproti původnímu předpokladu. Do konce roku 2018 budou provedeny práce na
kamenných prvcích východní části zdí vč. schodiště, balustrády a portálu. V roce 2019 na ně naváže
odkrytí a doplnění hydroizolace, sanační práce a restaurování jižní části zdí, celkové dokončení se
odhaduje na rok 2020.
0044150 – Rekonstrukce a restaurování východního prospektu – Trojský zámek
Jedná se o výsek východní ohradní zdi zámku Troja s reliéfní polychromovanou štukovou
výzdobou, doplněnou malbou, který se nachází v havarijním stavu. V roce 2018 probíhá zajištění
degradovaných omítkových a štukových vrstev, následně budou provedeny stavební práce spojené
s odvlhčením zdiva. V roce 2019 bude plně provedeno restaurování sochařské a malířské výzdoby
a práce tak budou dokončeny.
0044379 - Obnova zabezpečovacího systému - Trojský zámek
Stávající zařízení Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS), Elektrická požární signalizace
(EPS) a Kamerový systém - uzavřený televizní okruh (CCTV) začínají být v havarijním stavu. Byla
instalována se zahájením provozu po celkové rekonstrukci Trojského zámku v roce 1989. Koncové
prvky přestávají být funkční, celková výměna bude značně náročná. Celý systém je již zastaralý,
analogový a je nutný převod na IP systém. Vzhledem k rozlehlosti areálu Trojského zámku a počtu
zde pořádaných akcí, je nutné objekt vybavit odpovídajícím zařízením EZS, EPS i CCTV. V roce

2018 budou prostředky použity na revitalizaci kamerového systému. Stávající systém je technicky
i morálně zastaralý, kabelové rozvody nemají dostatečnou propustnost pro přenášení obrazu
moderních kamer, systém není rozšiřitelný o další kamery a stávající pokrytí již není dostatečné.
Systém nedisponuje pokročilými obrazovými analýzami, které jsou v moderních kamerových
systémech běžné (detekce pohybu, detekce sabotáže kamery, detekce vstupu do zakázaných prostor
a další), systém není možné sledovat vzdáleně. Moderní a funkční kamerový systém je pro ochranu
rozsáhlého areálu Trojského zámku nezbytný.

HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ
0000000 - Doplnění projekční techniky
Jedná se o velká projekční motorová plátna pro projekční techniku v počtu 2 ks. Projekční folie
bude ovládaná místně z lokálního ovládání.
0000000 - Dovybavení jevištní technologie-zadní sféra jeviště
Jedná se o investiční akci týkající se dovybavení jevištních technologií a navazující na již
realizované akce dovybavení jevištních technologií v dolní a horní sféře jeviště. Investice umožní
využití celé jevištní plochy. Vzhledem k absenci těchto technologií je zadní část jeviště velmi
obtížně využitelná.
0000000 - Dovybavení světelné techniky
Jedná se o investiční akci týkající se dovybavení jevištních technologií a navazující na již
realizované akce dovybavení jevištních technologií v dolní a horní sféře jeviště. Investice umožní
využití celé jevištní plochy. Vzhledem k absenci těchto technologií je zadní část jeviště velmi
obtížně využitelná.
0044050 - Dětská scéna Hudebního divadla v Karlíně
V souladu s Koncepcí rozvoje příspěvkové organizace (PO) Hudební divadlo v Karlíně (HDK) na
období 2018 - 2023, na základě které se HDK hodlá zaměřit i na mladší diváky, je potřeba upravit
stávající prostory herecké zkušebny pro provozování představení pro děti a mladší diváky. Taková
představení nemohou být realizována ve velkém divadelním sále a na velkém jevišti, proto by byla
nutná stavební úprava jiných vhodných prostor. Jedná se o stavební úpravy, mobilní vestavbu a
související studii. Tato inv. akce by byla realizována pouze v případě, že se prokáže zájem cílové
skupiny o taková představení. 2018: zpracování stavební studie 2019: realizace stavby.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.PRAHY
0000000 - Rekonstrukce otopné soustavy pro Štefánikovou Hvězdárnu
Z důvodu opakované havárie tepelného čerpadla, které je dle vyjádření odb. firmy neopravitelné,
a celkové neefektivity topného systému (nedostatečné a neregulovatelné vytápění potřebných
prostor) je zapotřebí akutně řešit pořízení nového otopného systému. Náklady zahrnují otopné
rozvody v budově, vč. v budoucnu plánované multifunkční budovy, tepelné čerpadlo země/vzduch
a potřebnou elektroniku zajišťující hospodárnost provozu. Stávající rozvody vznikly částečnou
rekonstrukcí otopného systému z roku 1991. Již tehdy bylo konstatováno, že tento systém je

nedostačující, a proto je doplňován přímotopnými tělesy v jednotlivých kancelářích.
0044053 – Rozšíření výstavních prostor Planetária Praha a instalace stálé výstavy
V souladu s úpravou plánu dlouhodobé strategie byly zahájeny přípravné stavební práce pro
plánované rozšíření výstavních ploch Planetária Praha (PL). Byly přemístěny do nových prostor
sklady materiálu i zboží určeného k prodeji. Vzhledem k náročnosti přeložky většiny rozvodů el.
energie, vody, topení i vzduchotechniky, jejichž technický stav se po obnažení prostor, v kterých
se nacházejí, ukázal jako nepříznivý, bude nutné pro plánovanou optimalizaci prostor a významné
snížení energetické náročnosti zvýšit náklady na investici (KV).

MHMP – HOM
0040774 - Areál Výstaviště
Dobíhající realizace dostavby Průmyslového paláce, úpravy zóny II (cesty, povrchy a asfalty),
projekční práce v rek areálu, rolba- úprava ledové plochy, mobilní pokladny, park vodních soch
etapa II a restaurace Pražan.
0041848 - Desfourský palác - rekonstrukce
Vzhledem k připravované rekonstrukci Paláce Desfours jsou finanční prostředky určeny na
přípravu investiční akce, dokončený objekt paláce by měl sloužit potřebám Národního muzea
HMP.

MHMP – KUC
0000000 - Rezerva kap. 0662 v 2019
Rezerva kapitoly 0662 je určena pro KUC MHMP a PO v jeho působnosti. Z rezervy budou
financovány inv. akce (IA), u nichž potřeba finančních prostředků (FP) vznikne v průběhu roku
2019, a budou dofinancovány důležité akce (event. jiné účely), kterým se nebudou dostávat FP při
jejich realizaci. Dále budou kryty náklady při odstraňování havárií vzniklých v roce 2019.

MHMP – INV
0000000 - Investorská příprava pro kapitolu 06
Jedná se o výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve
schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019.
0041176 - Rekonstrukce Šlechtovy restaurace
Tato stavba obsahuje kompletní rekonstrukci objektu Šlechtovy restaurace situované v parku
Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7. Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem předpokládá
dokončení stavby v roce 2019, tomu odpovídá i předložený návrh rozpočtu. Samostatnou a
dodatečně vyvolanou etapou stavby, která není předmětem díla vybraného Zhotovitele (Pracom
s.r.o.), jsou kanalizační a vodovodní přípojka. Pro tyto práce zatím není vybrán Zhotovitel.

MUZEUM HL.M. PRAHY
0042354 - Technické zhodnocení ctěnického areálu
MMP má ve správě Zámecký areál Ctěnice od 2012 (po předchozím správci PIS). Mezi 2014-2016
proběhlo: řešení inženýrských sítí a) plynové rozvody pro 2 budovy, b) kanalizace pro 3 budovy,
c) napojení některých budov na městský vodovod, d) centrální propojení ICT sítí, e)
bezpečnostních systémů, f) propojení silnoproudu, g) rozšíření závlahového systému, h) rozšíření
datové sítě pro všechny objekty využívané MMP, i) rozšíření EPS. Ve 2016 bylo připraveno:
projekt revitalizace dětského hřiště v zámeckém parku, které nahradí stávající technicky
dosluhující. Herní prvky jsou s motivy výtvarníka pana Holého (postavy Jů a Hele). Ve 2018
probíhá: a) instalace hřiště, b) modernizace EPS, c) průzkumy a tvorba dokumentace k vyřešení
odvodňování památkově chráněného parku. Následná doporučení budou uvedena do praxe ve
2019, kdy bude akce ukončena.
0043302 - Rozšíření funkcionality programu Museion II
Tato akce navázala na předchozí odborné práce v rámci SW Museion. Ve 2010-2011 byl pro MMP
na základě veřejné soutěže a následné smlouvy s firmou MUSOFT.CZ s.r.o. vyvinut a v červnu
2011 dodán nový program na evidenci sbírek MUSEION MMP. Jedná se o unikátní software, který
umožňuje realizovat evidenci sbírkového fondu na potřebné úrovni vč. digitální fotodokumentace
a s vazbou na další práce se sbírkami (depozitář, KR dokumentace). Ve 2014 byla v rámci práce v
programu dokončena komplexní migrace dat ze systému DEMUS do MUSEION. Ve 2016 byl
dokončen systémový upgrade uživatelského rozhraní (GUI) a www prezentační portál sbírek,
zajišťující vyšší ergonomii a rychlost systému. Ve 2017 byl MUSEION MMP doplněn o rozšíření
systému - bezpečnostní modul a modul evidence konzervátorských zásahů, použitých materiálů a
technologií a archivaci podrobných „Condition reportů“-. Ve 2018 je MUSEION MMP povýšen
na aktuální verzi systémových komponent (1.1.Java 8 1.2.Spring 4.3.8 1.3.Hibernate 5.2.10
1.4.Tomcat 8 1.5.Oracle 12c release 2 1.6.Migrace dat z Oracle 11). Ve 2019 PO plánuje realizovat
integrační rozhraní na systém CES-ONLINE a provést analýzu a validaci dat hlášených do státního
registru. Součástí etapy bude i objednání ergonomických úprav ve specializovaném modulu MMP.
Ukončení akce se předpokládá v 2019.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
0000000 - Ozvučení a odhlučnění velkého sálu
Současné ozvučení velkého sálu (VS) je značně poddimenzované, některé zářiče už jsou zničené,
nároky na ozvučení VS se v průběhu let ukázaly mnohem vyšší než původně projektované.
Důležitým důvodem pro obnovu je také digitalizace celé cesty z jeviště do mixážního pultu a
vybavení jeviště moderním propojovacím zařízením. V souvislosti s akutním havarijním stavem
ozvučení VS je řešeno také nutné odhlučnění prostoru mezi sály (koridoru) kvůli snížení rušivosti
akcí v malém sále (MS) a VS.
0000000 - Rekonstrukce budovy Ústřední knihovny, 1. etapa - architektonická soutěž
Téměř 20 let fungování knihovny a dalších subjektů v budově Ústřední knihovny (ÚK) ukázalo
další potřeby, které jsou na objekt kladeny. Kromě technických záležitostí, z nichž některé jsou
spíše věcí pravidelné údržby - jako např. problémy s elektrickými rozvody a daty, stoupačkami,

topením apod. - to jsou i funkční požadavky na budovu. Tyto úpravy vyžadují celkovou
rekonstrukci ÚK vč. zázemí a v roce 2019 je plánováno vypsání veřejné architektonické soutěže.
Při její organizaci bude MKP spolupracovat s IPR Praha. Předpokládané finanční potřeby jsou na
krytí honorářů a odměn architektonické soutěže.
0004246 - Rekonstrukce a modernizace ústředí Městské knihovny
Tato akce vznikla v roce 1997 jako nutnost zavést automatizovaný systém v budově na Mariánském
nám. a následně do všech poboček sítě knihoven. Dnes již je automatizace dokončena, ale IT vývoj
neustále pokračuje a síť je nutné i nadále zdokonalovat a obnovovat. Je třeba také zajistit adekvátní
pracoviště IT. Je nutné nahradit 2 klimatizační jednotky v serverovně na Mariánském náměstí.
Jedná se o staré nevyhovující jednotky, jejichž oprava již není technicky možná. Na rok 2018 je
plánován redesign webu mlp.cz a s tím spojené úpravy CMS (Content management system) a ESP
(Enterprise search). Zvýšení investičních prostředků PO použije na financování nového webu MKP
a rekonstrukci detašovaného pracoviště v Provaznické ulici, kde vzniknou dvě kanceláře a školicí
středisko pro zaměstnance MKP. V roce 2019 MKP plánuje financovat vývoj webových stránek
diskové pole a datové servery.
0042799 - Inovace prostor -komunitní, vzdělávací a pobytové služby – ústřední budova
Zásadní rekonstrukce Ústřední budovy (ÚB), resp. Ústřední knihovny (ÚK), byla dokončena
koncem roku 1997. V devadesátých letech bylo také definováno určení jednotlivých prostor a
očekávaný rozsah a druh služeb. Po uplynutí téměř dvaceti let je zřejmé, že fyzické a morální
opotřebení některých stavebních a interiérových částí knihovny je překážkou nejen pro udržení
stávajících služeb, ale je také zásadním problémem v zavádění služeb nových. Cílem plánované
inovace prostor budovy na Mariánském nám. je proto udržení kvality poskytovaných
knihovnických a informačních služeb a rozvoj služeb zaměřených na trávení volného času v
knihovně, na komunitní a vzdělávací aktivity. PO chce vytvořit veřejný prostor, který je místem
pro příjemný a bezpečný pobyt, prostorem konání akcí a pořadů určených formálním i neformálním
skupinám návštěvníků, laickou a odbornou veřejnost. V roce 2016 proběhla rekonstrukce WC
předsálí a projektová příprava předsálí. V roce 2017 plánované práce nebyly zrealizovány
vzhledem k rekonstrukci oken, kterou zajišťoval odbor SLU MHMP. V roce 2018 pokračují úpravy
půjčovny a rekonstrukce WC pro veřejnost. V roce 2019 PO plánuje upravit bezbariérový vchod
do sálů, investice je podmíněna rekonstrukcí stávajícího výtahu, který bude investovat Odbor
služeb MHMP.
0043434 - Rekonstrukce banky pro knihovnu Nusle
Jedná se o využití objektu bývalé pobočky Komerční banky v Nuselské ul. 603/94 (objekt v
majetku MČ Praha 4, v oblasti s hustou bytovou zástavbou a dobrou dopravní dostupností) pro
moderní veřejnou knihovnu potřebných parametrů (výměra 1.177 m2, hala s atriem). V r. 2017 byl
objekt převzat na základě sml. o sml. budoucí. Proběhlo zaměření prostor a byla vypracována
studie stavebních úprav a rozmístění interiéru. V prosinci 2017 začaly práce na projektové
dokumentaci. V r. 2018 se dokončuje projektová dokumentace (PD) stavebních úprav a PD
interiéru, koncem roku budou zahájeny stavební práce vč. bourání. V r. 2019 by měly být
dokončeny stavební úpravy a instalace interiéru.
0043435 - Klimatické podmínky knihoven
Akce bude probíhat v několika letech s cílem optimalizovat pracovní prostředí i pobytové služby
na všech pracovištích. Podmínky na dotčených pracovištích MKP jsou v letních měsících

nevyhovující. S ohledem na zákoník práce a na strategii MKP 2020 (pobytová knihovna) je řešení
současného stavu nezbytné. Dle kubatury dotčených pracovišť byla pro každé pracoviště
doporučena klimatizace s dostatečným výkonem. Dotčené pobočky jsou teplotně natolik kritické a
faktorů vplývajících na klima je tolik, že řešení jinou formou by s největší pravděpodobností nebylo
dostatečně účinné (větráky, zastínění apod.). V roce 2019 bude PO vybavovat knihovnu v
Břevnově.
0044375 - Implementace Rádio frekvenční identifikace technologie do Městské knihovny
Rada HMP na svém zasedání 19. 12. 2017 schválila návrh Realizačního programu [R1]
Strategického plánu hl. m. Prahy, jehož součástí je i projekt Městská knihovna: kulturně komunitní
centra v lokalitách. (Číslo tisku R-27948) V rámci usnesení Rada HMP v bodě II. 3. uložila řediteli
Městské knihovny v Praze realizovat projekty v souladu s Realizačním programem [R1] s
kontrolním termínem 31. 3. 2018. Projekt Městské knihovny v Praze je součástí obsahového cíle
Společný rozvoj města Realizačního programu [R1]. Tento cíl reaguje na jednu z identifikovaných
výzev, kterým město čelí, konkrétně na nedostatečnou spolupráci soukromého, veřejného,
akademického a občanského sektoru při rozvoji města. V analytické části Strategického plánu hl.
m. Prahy byly identifikovány mimo jiné - PR2.9 Lokální centra jsou nedostatečně vybavena
kulturně komunitním zázemím, aktivitami a službami - PR2.8 Nedostatek kvalitních veřejných
prostor pro volnočasové aktivity obyvatel: rekreační sport, kulturu, relaxaci a hry - P3.3 Existuje
hustá síť poboček Městské knihovny v Praze i dalších místních knihoven s potenciálem poskytnutí
zázemí pro kulturně komunitní funkce a volný čas. Součástí projektu Městská knihovna: kulturně
komunitní centra v lokalitách je zavedení technologie RFID (Rádio frekvenční identifikace
odpovídající technologiím knihovnických procesů 21. století) do výpůjčních služeb i další
manipulace s fondem, aby knihovníci poboček v lokalitách měli větší prostor - v rámci pracovní
náplně, věnovat se tvorbě a koordinaci kulturně komunitních aktivit. Díky projektu se posílí
organizační kapacita poboček Městské knihovny v Praze tak, aby se stala zázemím pro aktivity
občanských iniciativ a neziskových organizací v lokalitách. Projekt napomůže snížit deficit
vybavenosti kulturními zařízeními v městských částech. V rámci projektu je plánováno pořízení
následujících typů RFID zařízení: - RFID čipy určené k vlepení do knihovních dokumentů neinvestice - Pracovní podložky ke služebním PC určené k načítání RFID čipů - Tzv. Selfchecky
tedy zařízení k samoobslužnému půjčování dokumentů přímo uživateli bez nutné potřeby asistence
knihovníků - Bezpečnostní branky proti odnášení nevypůjčených dokumentů - Automat na vracení
vypůjčeného fondu včetně automatické třídící linky rozdělující vrácený fond - Tzv. knihovní
asistent umožňující provádět revizi knihovního fondu rychleji načítáním čipů v dokumentech
přímo na regálech bez manipulace s dokumenty. - Tzv. smart regál - speciální knihovní regál
schopný automaticky identifikovat podle RFID čipů uložené dokumenty.

STUDIO YPSILON
0000000 - Doplnění síťových prvků řízení světel a videa
Jedná se o rozšíření DMX přípojných bodů a zpracování DMX signálu a pořízení filtračního
síťového prvku – AP. Investice je určena na nezbytné doplnění a vylepšení světelného parku tak,
aby splňoval současné požadavky a trendy nejen při uvádění nových titulů, které to vyžadují, ale
zabezpečil i vylepšení inscenací stávajících. Po dlouhou dobu nebylo v této oblasti ve Studiu
Ypsilon nijak investováno a stávající technika je již zastaralá, a tím se snižuje nejen kvalita

představení, ale i konkurenceschopnost divadla.
0000000 - Obnova světelné techniky
Jedná se o výměnu a doplnění inteligentních svítidel a výměnu folow spotu reflektoru. Tato
světelná technika je ve Studiu Ypsilon používána 10 až 20 let a vzhledem k frekvenci téměř
každodenního používání je na hranici životnosti a přestává být stoprocentně spolehlivá, i z hlediska
bezpečnostních předpisů začíná být nevyhovující. Vzhledem k jejímu stáří není generální oprava
možná.
0000000 - Pořízení pianina
Klavírní doprovod je bezpodmínečnou součástí všech inscenací Studia Ypsilon (SY), které vlastní
dva velmi staré nástroje (více jak 60 let), jež jsou na hranici své životnosti. Vzhledem k velké
frekvenci jejich používání (na 2 scénách) jsou opotřebovaná jak po stránce mechanické, tak i
vzhledové. Pianino, které chce SY vyměnit, zdědilo po předešlých uživatelích divadla. Jeho opravy
a údržba jsou stále častější a náročnější, nedrží ladění a generální oprava by převýšila cenu nového
- sice repasovaného nástroje (vzhledem ke specifičnosti používání nechtějí zcela nový) ale
kvalitního pianina.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST
MHMP – HOM
0044060 – Budovy Hasičského sboru
Akce zahrnuje zejména rekonstrukce střech, parkovišť, dalších součástí objektů a rekonstrukce
objektu Průběžná. Byly zahájeny stavební úpravy u výjezdové základny zdravotnické záchranné
služby hl. města Prahy, dále zahájeno geometrické zaměření objektu Průběžná a objednána studie
využitelnosti pozemků.

MHMP - INI
0004730 – Výstavba elektronických sirén
Ke splnění povinností hl. m. Prahy vyplývající ze zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném
záchranném systému (§15 - zajistit varování a informování obyvatelstva před hrozícím
nebezpečím), se předpokládá postupně pokračovat ve výstavbě elektronických sirén
„Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva“ (ASVV) pro zabezpečení
slyšitelnosti výstražné informace v oblastech a prostorech s možným ohrožením povodněmi a
průmyslovými haváriemi. Cílem je výstavba nových elektronických sirén v oblastech, které nejsou
v současné době zabezpečeny varovným signálem a tísňovými informacemi ze sirén ASVV, a to
prioritně na urbanizovaném území ohroženém povodněmi (Botič, Rokytka) a v místech ohrožení
nebezpečnými látkami z více zdrojů. Umístění nových sirén se provádí v součinnosti a na základě
požadavků městských částí, případně složek Integrovaného záchranného systému. Na území hl. m.
Prahy se v současné době nachází 51 stacionárních vybraných objektů, které mohou v případě
průmyslové havárie spojené s výronem nebezpečných chemických látek, nebo technologické
havárie spojené s výbuchem, ohrozit obyvatelstvo a návštěvníky hl. m. Prahy. V roce 2019 se
předpokládá uzavření rámcové smlouvy na výstavbu koncových prvků - sirén a zahájení plnění
této smlouvy.
0040459 – Rozšíření a integrace Městského kamerového systému
Projekt je zaměřen na rozšíření Městského kamerového systému (MKS). Vliv provozu Městského
kamerového systému na zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků hl. m. Prahy je trvale pozitivně
hodnocen Policií České republiky (PČR). V současné době jsou již požadavky městské části hl. m.
Prahy, PČR a Městské policie hl. města Prahy (MP HMP) na výstavbu dalších cca 100 kamer s
připojením do MKS. Na základě tohoto požadavku se předpokládá v roce 2019 výstavba dalších
cca 10 - 20 kamerových stanovišť a zajištění distribuce jejich obrazu na všechna monitorovací
pracoviště MKS. Dále o obměnu zařízení na monitorovacích pracovištích MKS u MP HMP. Po
realizaci této výstavby MKS bude v provozu cca 1150 kamer. Návrh rovněž předpokládá integraci
části kamer lokálních kamerových systémů MČ. Předpokládá se zejména obměna stávajících
analogových kamer za IP kamery, výstavba nových kamer, integrace kamerových systémů třetích
stran (MČ Praha 11, ŘSD atd.), obměna monitorovacích pracovišť PČR - obvodního ředitelství
policie hl. m. Prahy IV, update nadstavbových SW MKS včetně operačních systémů. Investice
budou prováděny v souladu s „Koncepcí rozvoje a zajištění provozu Městského kamerového
systému hl. m.“ na období deseti let.

0042568 – Zvýšení spolehlivosti Městského rádiového systému - 2. etapa
Akce je zaměřena na zvýšení přenosových kapacit Městského rádiového systému TETRA hl. města
Prahy (MRS HMP) a jeho rozvoj v souladu s požadavky jeho uživatelů. Protože rozsah využívání
datových služeb, bude v dalších letech narůstat nad stávající rozsah 2,5 mil. krátkých datových
zpráv denně, bude nutné i v dalších letech rozšiřovat infrastrukturu systému. Předpokládá se zvýšit
i spolehlivost systému vytvořením náhradních směrových spojů, prostřednictvím kterých je
zajišťováno řízení systému. Na základě připomínek Dopravního podniku hl. m. Prahy a Městské
policie hl. m. Prahy k pokrytí území signálem MRS, byla vypracována analýza pokrytí se závěrem
potřeby výstavby 6 nových základnových stanic. Ze závěrů této analýzy vyplývá potřeba
zakruhování části přenosové technologie, které zamezí v případě poruchy výpadku pokrytí větší
části území signálem MRS a na základě poznatků se plánuje zajištění tzv. autentifikace tohoto
systému zajištění jeho bezpečnosti. V současné době je odborem informatiky připravováno
zadávací řízení na výše uvedenou modernizaci.

MHMP – INV
0044528 – Modernizace základny Letecké záchranné služby
Akce je připravována na základě toho, že stávající zařízení není zkolaudováno, nelze jej pro
nevyhovující technický stav zkolaudovat, nevyhovující přípojky inženýrských sítí, neexistence
nájemního vztahu, nutnost realizace stavby v jiné části letiště atd. V roce 2019 se předpokládá
zpracování dokumentace pro stavební povolení, zajištění stavebního povolení a vlastní realizace,
neboť se jedná o dodávku přemístitelných segmentů.
0044436 – Hasičská zbrojnice a stanoviště Zdravotnické záchranné služby - Běchovice
Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS Běchovice obsahuje stanici hasičského záchranného sboru
typu P3 a výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby. Jednotka hasičského záchranného
sboru zabezpečuje výjezd jednoho družstva a družstva o zmenšeném početním stavu. Základní
početní stav příslušníků hasičská zbrojnice ve třech směnách je 33, v jedné směně 11. V hasičské
zbrojnici bude umístěna 2x cisternová automobilová stříkačka, 1x výšková technika a
automobilový žebřík, 1x technický automobil, 1x staniční automobil a zázemí pro techniku a
posádku. Výjezdové stanoviště ZZS zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s
pokoji, kancelářemi a společnými prostory. Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen na provedení
průzkumů a na zpracování projektové dokumentace ve stupni studie a dokumentace pro územní
rozhodnutí.
0042884 – Investorská příprava pro kapitolu 07
Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na projektovou a investorskou přípravu staveb (etap), které nejsou
součástí návrhu rozpočtu na rok 2019, popřípadě je v průběhu roku na určité stavbě nedostatek
finančních prostředků. Finanční prostředky, které jsou v průběhu roku pro tento účel vynaloženy,
jsou koncem roku společným tiskem do RHMP převedeny na jednotlivé stavby.
0042973 – Výstavba hasičské zbrojnice Praha 13
Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části
Praha 13 - Třebonice, ulice K Náplavce. Jedná se o dřevostavbu, budova je navržena jako přístavba
k stávající garáži pro hasičské vozy. Projektová činnost bude probíhat 2019. Předpokládaná

realizace v roce 2019.
0042975 – Výstavba hasičské zbrojnice Satalice
Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice v městské části Satalice, ulice U Arborky.
Samotná výstavba je plánována na rok 2019-2020.

MHMP – BEZ
0000000 – Rozšířená podpora technologie Operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy
Finanční prostředky jsou určeny na rozšíření podpory technologií a aplikací pro nově
zrekonstruované Operační středisko krizového štábu HMP. Jedná se o nenárokové služby, které
budou čerpány pouze v případě, že objednatel dané služby objedná, a to formou čerpání kapacit
jednotlivých profesí (programátor, konzultant, vedoucí projektu, architekt) na dílčí požadavky.
Jedná se o služby, které slouží pro zásahy do systému, adaptace na změny legislativy, systémová a
uživatelská optimalizace chodu systému, datové práce, analytické práce, projektové a
programátorské práce, resp. další související služby.
0000000 – Výstavba městského informačního systému
Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu Městských informačních systémů (místních rozhlasů)
především v okrajových částech hl. m. Prahy, které jsou potřebné ke splnění povinností vyplývající
ze zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému (§15 - zajistit varování a
informování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím). Jedná se o zajištění varování a informování
obyvatelstva před hrozícím nebezpečím. Cílem je výstavba městských informačních systémů
certifikovaných Ministerstvem vnitra ČR – Generální ředitelství HZS v oblastech malých
městských částí, které nejsou v současné době zabezpečeny varovným signálem a informacemi ze
sirén ASVV („Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva“).
0000000 – Záložní datové připojení Operačního střediska krizového štábu hl. města Prahy
Finanční prostředky jsou určeny na záložní datové připojení OS KŠ HMP mikrovlnným spojem,
které bude sloužit OS KŠ HMP v případě výpadku datového připojení páteřní sítě MHMP, tím se
zajistí plná konektivita OS KŠ HMP k přijímání i distribuci informací v případě výpadku páteřní
sítě MHMP.
0043041 – Investiční dotace ČR, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Finanční prostředky jsou určeny na nákup speciální mobilní zásahové techniky a vybavení v letech
2016-2020 na základě uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
0043442 – Rezerva pro městské části a jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu a rekonstrukce hasičských zbrojnic, dále pak na
pořízení hasičské automobilové techniky a další vybavení nezbytné pro činnost jednotek sboru
dobrovolných hasičů jednotlivých městských částí v souladu s „Koncepcí výstavby a rekonstrukcí
hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH požární technikou ve střednědobém výhledu na
období 2019 – 2021“.

0044065 – Mapovaní studen využitelných pro náhradní zdroje vody
Finanční prostředky jsou určeny na terénní průzkum studen na území hl. m. Prahy, provedení
čerpacích zkoušek ke zjištění skutečné vydatnosti studen ve vlastnictví hl. m. Prahy, příp.
městských částí, odběry a analýzy vzorků vody z jímacích objektů před provedením čerpací
zkoušky a po ní. Tato investice je v souladu s opatřeními proti dlouhodobému suchu.

MHMP MĚSTSKÁ POLICIE
0041441 – Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR)
Největší část prostředků v rámci SZNR je plánována na pokračující obnovu dopravních prostředků
zejména vozidel. Další prostředky jsou plánované na obnovu datového centra a na pořízení
programového vybavení a výpočetní techniky pro zajištění nových legislativních požadavků jako
například elektronizace dokumentů.
0041718 – Technické zhodnocení majetku
V rámci technického zhodnocení majetku je plánována zejména velká rekonstrukce služebny,
částečná rekonstrukce chaty Labská a další technická zhodnocení budov. Zároveň je plánováno
technické zhodnocení stávajícího programového vybavení opět v souvislosti se zajištěním
požadavků vyplývajících z platné legislativy a zajištění bezpečnosti.

SPRÁVA SLUŽEB HL. MĚSTA PRAHY
0043118 – Sklad humanitárního materiálu a střelnice Kundratka
Záměrem investice je vybudování multifunkční budovy pro sklad humanitárního materiálu a
střelnici v areálu Správy služeb hl. m. Prahy, Kundratka 19. Budova bude využita pro sklad
humanitárního materiálu. V jejím suterénu bude umístěna cvičná střelnice pro krátké palné zbraně.
V roce 2019 předpokládáme provedení těchto prací: zahájení stavebních prací na realizaci budovy.
0043443 – Garážový komplex pro odtahová vozidla Kundratka
Záměrem investice je zhotovení garážového komplexu pro odtahová vozidla včetně souvisejících
technologií. Stavba bude dokončena a zkolaudována v roce 2019. V roce 2019 předpokládáme
dokončení venkovní asfaltové komunikace (termín dokončení ovlivní klimatické podmínky).
0043444 – Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ Praha Dubeč4.et.
Záměrem investice je vybudování administrativní budovy pro zázemí pracovníků odboru
protipovodňové ochrany, odboru odtahů a ostrahy areálu. Součástí stavby bude vybudování
parkoviště s deseti parkovacími místy pro veřejnost, nový vjezd do areálu, nové areálové pěší a
pojízdné komunikace, nové oplocení s vjezdovou bránou a brankou, sadové úpravy. V roce 2019
předpokládáme provedení těchto prací: zajištění dokumentace pro provedení stavby, zahájení
stavebních prací na realizaci administrativní budovy.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ
MHMP – EVM
0044069 - Výkupy pozemků, budov a staveb
Hlavní město Praha vykupuje prostřednictvím odboru EVM MHMP pozemky, které jsou zastavěny
stavbami ve vlastnictví hl. m. Prahy a kde nebylo dosud provedeno majetkoprávní vypořádání
s vlastníky pozemků. Jedná se o výkupy pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů ze Státního pozemkového úřadu (dříve Pozemkový fond ČR), a to například
pozemky pod vodojemy, čističkami odpadních vod, dešťovými usazovacími nádržemi nebo
čerpacími stanicemi. Dále se jedná o výkupy pozemků podle zákona č. 92/1991 Sb. od státních
podniků v likvidaci jako jsou Státní statek hl. m. Prahy a Sady, lesy a zahradnictví Praha.

MHMP – HOM
0000000 - Bytové objekty
Tato souhrnná akce zahrnuje potřebné práce investičního charakteru k realizaci na bytových
objektech ve vlastnictví hl. m. Prahy, spravovaných správními firmami Acton, VAS a Centra.
Požadavek je sestaven na základě požadavků od jednotlivých správců a jedná se zejména
o zateplení objektů, popř. o zateplení vč. rekonstrukce lodžií.
0000000 - Rekonstrukce kostelů a kaplí
Nová akce, která bude zahrnovat prostředky na církevní objekty na území HMP s operativním
užitím.
0000000 - Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení hl. m. Prahy
Prostředky budou vynaloženy na obnovu a modernizaci kabelových polí a stožárů a řešení
havarijních situací.
0000000 - Revitalizace náplavek III. fáze
Nově zahajovaná akce navazující na I. a II. fázi revitalizace nábřeží, jedná se o stavební úpravy
stávajících objektů, zpřístupnění náplavek a komunikací a vybudování nových objektů. Dojde ke
zlepšení vztahů souvisejících s městem a řekou.
0000000 - Investiční rezerva 2019
Prostředky z této akce jsou určeny k úhradě nepředvídatelných investičních výdajů vzniklých
v průběhu roku 2019.
0000000 - Strašnice - hydroizolační práce
Pohřební ústav HMP si na rok 2019 požádal o zahájení nové investice z důvodů zamezení průsaků
vody do suterénu budovy. Původní izolace jsou nefunkční a při průsaku vlhkosti z venkovní strany
bude odkopána a očištěna od zeminy do hloubky cca 10 m pod úroveň sklepa a obnovena
hydroizolační vrstva.

0040951 - Revitalizace náplavek
V roce 2018 byla převedena záloha na společnost TRADE CENTR Praha k zajištění prací na
zlepšení hojně veřejně navštěvovaného prostoru. Byly nakoupeny lavičky do odpočinkové zóny.
Předpoklad realizace stavebních úprav je v roce 2019.
0041447 - Strašnice - rekonstrukce cest v urnovém háji
V roce 2018 byly vyplaceny zálohy Pohřebnímu ústavu na rekonstrukci, část těchto prací je
převedena do roku 2019. Vzhledem k rozsáhlosti urnového háje, kde je několik kilometrů cest, je
třeba provádět neustále jejich rekonstrukci. Stav povrchů těchto cest je předmětem kritických
připomínek návštěvníků urnového háje.
0041725 - Kafkův dům
Stavební práce pokračují dle schválené dokumentace a na základě informací stavebního dozoru.
V souladu s harmonogramem stavebních prací budou tyto práce přesahovat až do roku 2019.
0041726 - Dům u Minuty
V roce 2019 bude zahájena realizace stavebních úprav obou objektů. V roce 2018 byl schválen
dodatek na dodatečné úpravy v původní projektové dokumentaci. Stavební úpravy pro zřízení
dočasného provozu Kreativního centra jsou téměř dokončeny, zbývá vybavit interiéry nábytkem.
Na trvalé stavební úpravy je nutné na základě výběrového řízení vybrat zhotovitele projektové
dokumentace. U Staroměstské radnice probíhají projekční práce.
0041940 - Staroměstská tržnice
Na základě dokumentace k přepočítání výkazu výměr a zpracování návrhu rozpočtu akce je možno
v roce 2019 přistoupit k realizaci. V roce 2018 byl usnesením ZHMP č. 18/43 schválen související
koncesní projekt, který je nyní přehodnocen a projekt bude realizovat HOM.
0043450 - Motol rozvody vody v urnovém háji a studna
Akce byla rozpracována v roce 2017, v roce 2018 práce nepokračovaly a jsou plánovány pro rok
2019.
0043451 - Výkupy pozemků, budov a staveb
Prostředky jsou určeny na výkupy pozemků od fyzických (právnických) osob, které jsou zastavěny
stavbami ve vlastnictví HMP a kde nebylo dosud provedeno majetkoprávní vypořádání, případně
kde se výkupem řeší podílové spoluvlastnictví. Součástí požadavku jsou i prostředky na výkupy
pozemků, které nelze získat bezúplatným převodem z vlastnictví ČR s právem hospodaření
s majetkem státu pro různé subjekty, a tyto pozemky jsou potřebné k zajištění rozvoje v dané
lokalitě. Tato akce zahrnuje rovněž výkup budov a staveb do vlastnictví HMP pro různé účely od
fyzických (právnických) osob.
0043453 - Nábřežní lavice a sociální zařízení
V roce 2018 nebyla tato akce realizována a převádí se k realizaci do roku 2019.

0043455 - Fuchsova kavárna
Jde o objekt a kulturní památku v naprosto dezolátním stavu, jehož rekonstrukce již nesnese
odkladu. Na tuto akci byla zpracována předprojektová příprava, zveřejněn záměr veřejné zakázky
na zhotovitele projektové dokumentace. V roce 2018 byly provedeny přípravné práce a posudky k
zahájení investice.
0044070 - Budovy zdravotnické záchranné služby
Proběhly dodatečné průzkumy objektu, jako administrátor výběrového řízení byla na základě
soutěže vybrána firma TPD, s.r.o. Po výběrového řízení ukončení bude zahájena samotná realizace
rekonstrukce. V roce 2018 se jednalo o rekonstrukce budov, do kterých HMP umisťuje výjezdové
základny zdravotnické záchranné služby, tyto budovy jsou z velké části v dezolátním, až
havarijním stavu a pro zajištění kultury pracovního prostředí alespoň na standardní výši je nutné
tyto objekty alespoň částečně rychle rekonstruovat.
0044071 - Dům Opatov
Zpracována dokumentace pro řešení interiéru. Byl vybrán administrátor výběrového řízení na
rekonstrukci objektu, po jeho ukončení bude zahájena realizace. V roce 2018 byla dokončena
projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a v současné době se projednávají
připomínky obdržené z dotčených orgánů státní správy pro vydání stavebního povolení pro
rekonstrukci objektu, ve kterém vzniknou bytové jednotky určené pro využití s cílem sociálního
začlenění obyvatel.
0044072 - Holešovická tržnice
Proběhlo geometrické zaměření jednotlivých objektů a je zahájena administrace výběrového řízení
na halu č. 4 – Burza. Práce budou pokračovat v roce 2019.
0044073 - Muzeum ticha - Památník ŠOA
V roce 2017 byla společností SŽDC schválena výpůjčka pozemku p. č. 2469, jehož součástí je
budova č. p. 177 s příslušenstvím a podzemním krytem pod pozemkem p. č. 2416/1 se vstupy na
p. č. 24116/67 a 2416/68 vše v k.ú. Holešovice, obci Praha na 99 let s možností bezúplatného
převodu uvedených nemovitostí za účelem realizace projekt. Na rekonstrukci je vydáno stavební
povolení. Práce budou pokračovat v roce 2019.
0044074 - Nebytové objekty a stavby
V rámci této akce jsou každoročně nárokovány prostředky na potřebné investice do nebytových
objektů a staveb v majetku hl. m. Prahy, spravovaných převážně správními firmami, jako například
rekonstrukce a dostavby objektů, zateplení fasád, vybudování parkovišť, rekonstrukce výtahů,
rekonstrukce popřípadě výstavby kotelen a rozvodů, rekonstrukce střech, schodišť, podlah,
osvětlení, půdních prostor, topení či rekonstrukce vstupů.
0044075 - Projekty, studie, příprava akcí
Pro přípravu budoucích investic je nutno zahájit práce na studiích, nezbytných průzkumech a
projektech rekonstrukce bytových či nebytových prostor a areálů ve vlastnictví HMP tak, aby bylo
možno vést realizace i v následujících letech.
0044078 - Revitalizace objektu U Hrušky
Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele bude započata realizace investice.

0044080 - Motol - hydroizolační práce
Jedná se o práce na zamezení průsaků vody do suterénu budovy. Budova krematoria v Motole,
postavená v roce 1955, vykazuje dlouhodobé průsaky vody, neboť materiál původní izolace od té
doby mohl zcela degradovat, nebo izolace nebyly dobře provedeny.
2570622 - Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy
Na základě harmonogramu činností budou zahájeny stavební a další práce na realizaci investiční
části projektu Usnesení ZHMP č. 30/94 ze dne 2. 11. 2017 byl schválen projekt: "Zvýšení
energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hl. m. Prahy" (Operační program Praha - pól
růstu ČR). Projekt přispívá na modernizaci a kvalitu soustavy veřejného osvětlení, což se projeví
v úspoře provozních nákladů na spotřebu elektrické energie, a přispívá i ke zvýšení atraktivity
hlavního města. V oblasti dopravy zkvalitnění soustavy veřejného osvětlení bude sloužit řidičům,
cyklistům a chodcům.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HMP
0000000 - Rekonstrukce ohradní kolumbární zdi
Jedná se o navázání na investiční akci probíhající rekonstrukce kolumbární ohradní zdi podél ulic
Irkutská a Za Strašnickou vozovnou. Rekonstrukce bude probíhat postupným rozebráním
kolumbárních schránek, a osazením nových. Rekonstruována budou postupně další pole ohradní
zdi. Vzhledem k tomu, že od roku 2012 až do 2017 byly práce hrazeny z nájemného a nyní je
předmětný majetek svěřený zřizovací listinou, není již možný tento způsob finančního zajištění.
0000000 - Vybudování společného hrobu na zpopelněné ostatky
Jedná se o vybudování plochy pozemku pohřebiště KÚ Motol p.č. 418/1, kde budou postupně do
jednotlivých hrobů společně ukládány zpopelněné ostatky zemřelých, jejichž urnu si nikdo
nevyzvedl, nebo byla urna vyjmuta z hrobu, na který již není uzavřena nájemní smlouva.

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ
0000000 - Hřbitov Vršovice - rekonstrukce ohradní zdi - I. etapa
Ohradní zeď je značně poškozena působením povětrnostních podmínek, ohrožuje bezpečí
návštěvníků hřbitovů, umožňuje vniknutí bezdomovců a tím i poškozování majetku klientů. Pokud
nedojde k rekonstrukci v co nejkratším termínu, stavba se značně se prodraží.
0042569 - Hřbitov Olšany - odstranění havarijního stavu kaplových hrobek
Olšanské hřbitovy figurují na seznamu nejohroženějších nemovitých památek dle evidence NPÚ.
Péče o památkové hodnoty na pražských hřbitovech je vlastníkovi daná zákonem č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči. Jedná se o víceletou akci rozpracovanou z roku 2015.
0042571 - Hřbitov Olšany - revitalizace II. - V. hřbitova
Opuštěné části Olšanských hřbitovů (II., III., IV.) jsou charakteristické rozpadajícími se hroby a
hrobkami, neudržovanou vegetací a koncentrací negativních sociálních jevů jako je bezdomovectví
či aplikace návykových látek. Nejsou využívané pro svůj původní účel. Zároveň jsou tyto lokality

mimořádně cenné z památkového a kulturního hlediska. Obnova těchto částí hřbitova naplňuje řadu
cílů Strategického plánu rozvoje hl. m. Prahy. Jedná se o víceletou akci rozpracovanou z roku 2015.
0043445 - Hřbitov Olšany - dokončení EZS - kamerového systému
Jedná se o pokračování akce na rozsáhlých Olšanských hřbitovech. V rámci obnovy komunikací u
největší kaplové hrobky Lannů, kde v roce 2018 probíhá rekonstrukce hrobky, plánuje Správa
pražských hřbitovů osazení kamerového systému v této historické části.
0043446 - Restaurování významných náhrobků
Praha je místem posledního odpočinku velké řady významných osobností. Hroby výjimečných
osobností jsou však často opuštěné, zanedbané, chátrají i cenná sochařská díla. Akce je součástí
širšího konceptu péče o tyto hroby (adopce hrobů, pracovní skupina a pravidla pro nakládání s
významnými hroby, granty atd.). Jedná se o víceletou akci, rozpracovanou z roku 2017.
0043448 - Rekonstrukce komunikací na pražských hřbitovech
Komunikace jsou značně poškozeny kořenovým systémem stromů, nerovnosti a výmoly ohrožují
bezpečnost návštěvníků i zaměstnanců. Jedná se o víceletou akci, rozpracovanou z roku 2017.
0044084 - Rozšíření hřbitova Hostivař I. etapa
Akce je navržena na základě požadavku a přidělení pozemku od MČ Praha 15, s požadavkem na
rozšíření hřbitova pro kolumbární schránky a louky rozptylu. Důvodem navýšení je zvýšení cen
oproti roku 2015, kdy byl vyhotoven projekt pro stavební povolení a kdy byla cena stanovena pouze
na základě vizualizace.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA
MHMP – INI
0002912 – Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP
Jedná se o výdaje plánované na zajištění rozvoje všech složek technické infrastruktury, zejména o
zajištění outsourcingových služeb, rozvoj bezpečnostních systémů sítě včetně monitorování,
zajištění správy a podpory databázových systémů, zajištění podpory serverů a serverových
systémů, zajištění podpory síťového a bezpečnostního HW, zajištění podpory a rozvoje
komunikační infrastruktury WAN a LAN pro MHMP a město, rozvoj zálohovacích a archivačních
systémů, prostředky pro zajištění bezpečnosti IS jako jsou antivirové a antispamové systémy.
Dále se jedná o rozvoj a provoz elektronické pošty, zajištění prostředků pro pracovníky MHMP a
zajištění tzv. velkého HW (výkonné skenery, multifunkční stroje, výkonné notebooky, pracovní
stanice apod.) vč. centrálního řešení tisků na multifunkčních strojích pro pracovníky MHMP.
0040106 – Datová centra
Výdaje jsou plánovány k zajištění rozvoje datových center včetně prostor, HW i systémových SW
prostředků a migrace aplikací. Cílem je nahradit v současnosti používaná datová centra v
nevyhovujícím stavu se zastaralou infrastrukturou ICT. Provoz informačního systému MHMP
bude postupně převeden do dvou nezávislých plnohodnotných datových center.
0040449 – Metropolitní datové sítě
Akce zahrnuje rozvoj provozu metropolitní datové sítě tj. komunikační infrastruktury WAN a LAN
pro MHMP a město zajišťující páteřní komunikaci (Interconnect a připojení jednotlivých subjektů
MČ a organizací) včetně bezpečné konektivity do internetu. Kapitálové výdaje jsou nutné pro
rozšíření, obnovu a provoz komunikační infrastruktury, zejména pro rozšíření, obnovu a provoz
HW zařízení, která jsou součástí metropolitní sítě a sítě MHMP.
0041946 – Bezpečnost informačních systémů/informačních a komunikačních technologií
(IS/ICT)
Jedná se o akci pro zajištění rozvoje technických a režimových opatření pro informační bezpečnost
podle politik, standardů, zákonů a dalších požadavků pro tuto oblast (ISMS, zákon o kybernetické
bezpečnosti, business continuity plan). Součástí je i tvorba koncepcí, standardů, kontroly a testy
bezpečnosti, vzdělávání a osvěta v dané problematice.

MHMP – IAP
0040082 – Agendové a provozní informační systémy
V rámci kapitálových výdajů budou zajišťovány dle potřeb uživatelů nové systémy a modernizace
stávajících systémů v souvislosti s používanou technologií, optimalizací práce se systémy a s
integrací na ostatní systémy a s implementací legislativních dopadů.
0040083 – Systémy pro správu dokumentů (DMS)
Akce zahrnuje pořízení a rozvoj systémů pro správu dokumentů (DMS) jako nového prvku celkové

architektury informačního prostředí HMP za účelem vybudování úložiště v datovém centru a jeho
využívání dalšími informačními systémy (ukládání, zálohování, archivace, sdílení, vyhledávání a
zobrazování dokumentů, logování přístupů). Ke službám DMS budou postupně připojovány
agendové a provozní informační systémy, ekonomické informační systémy, spisové služby, portál
i další informační systémy. Služby úložiště budou využívány i v rámci dalších interních agend a
činností MHMP.
0040099 – Portály, weby a mobilní aplikace
V rámci kapitálových výdajů se počítá se zajištěním nového redakčního systému a vytvoření
prototypu nového portálu praha.eu, založení nového intranetu a extranetu, napojení systému pro
evidenci veřejných zakázek na spisovou službu.
0040101 – Informační systém Krizového řízení (ISKŘ)
Jedná se o financování rozvoje tohoto systému, naplňování koncepce modularizace a otevření
jednotlivých částí systému, v roce 2019 konkrétně integrace nových modulů, další rozvoj
portálového modulu ISKŘ pro veřejnost a další integrace na vnitřní datové zdroje.
0040444 – Ekonomické informační systémy
Akce zahrnuje zajištění rozvoje systémů pro výkon ekonomických agend. Jedná se především o
stávající systémy užívané v prostředí HMP (JES/Ginis), resp. dílčí moduly jiných systémů (správa
majetku, evidence smluv, veřejné zakázky aj.). V rámci akce budou řešeny i úpravy systémů z
hlediska potřeb interoperability a požadavků integrační architektury. Výhledově se počítá s
rozvojem systémů například z hlediska potřeb interoperability systémů tak, aby byla zjištěna jejich
dlouhodobá podpora.
0040445 – Geografický informační systém, mapové služby a geoinformace
Akce zahrnuje nákup SW licencí produktů ArcGIS dle nových potřeb uživatelů - pro provoz
centrální aplikační platformy GIS, ISMP - POVS, MKS, ISKŘ, odbory MHMP. Dále vývoj
specializovaných geografických aplikací a implementaci mapových služeb a geoinformací do
jednotlivých agend. Rozvojové aktivity celoměstského významu jsou realizovány ve spolupráci s
IPR (mapové služby, geoportál, centrální datový sklad prostorových informací). Výhledově se
počítá se zavedením modernizovaného aplikačního SW pro správu zeleně.
0040985 – Projekty rozvoje informačních systémů Městské policie hl. m. Prahy
Akce pokračuje i v roce 2019, jedná se o rozvoj systému Městské policie HMP pro podporu
organizace a výkonu služby. V rámci kapitálových výdajů se jedná o zajištění rozvoje
provozovaného systému na základě nových uživatelských požadavků.
0041729 – Integrační platforma a datový sklad
Akce zahrnuje implementaci a rozvoj integračních nástrojů (platformy) pro zajištění efektivity a
interoperability systémů HMP podle architektonického návrhu založeném na službách SOA a
využití dalších komponent (IDM, DMS aj.). Dále vytváření datového skladu v souladu s požadavky
na sdílení dat, nezávislost na zdrojových systémech a perspektivu tvorby analytických a
prezentačních nástrojů.

0041730 – Projekty napojení agendových informačních systémů na rozhraní informačního
systému základních registrů
Akce zahrnuje úpravy a rozvoj stávajících systémů a implementaci a provoz dalších nástrojů pro
zajištění interoperability se systémy státu a vazby na státem garantovaná data při vykonávání agend
a činností v přenesené i samostatné působnosti. Jedná se zejména o vazbu na systém základních
registrů vč. výkonu agend a činností evidovaných v Registru práv a povinností, ale i vazby na další
systémy státu.
0041731 – Správa identit (IDM)
Akce zahrnuje integrační činnosti systému správy identit (IDM) pro autorizaci a autentizaci
uživatelů IS MHMP/HMP jako součásti celkové architektury IS/ICT. Výdaje jsou plánovány na
nezbytné úpravy agendových a provozních systémů za účelem napojení na centrální IDM.
0041943 – Centrální Service Desk
Akce zahrnuje náklady pro nutné úpravy stávajícího systému pro správu požadavků a jednotného
kontaktního místa do doby postupného převzetí jednotlivých procesů novým systémem, který
provozuje Operátor ICT, případně pro rozvoj funkcionalit, které nový systém nahrazovat nebude.
0041944 – Systémy spisové služby a podpůrných služeb
Akce zahrnuje zajištění rozvoje systémů pro výkon spisové služby. Jedná se především o stávající
systémy užívané v prostředí HMP v rámci kapitálových výdajů se jedná o rozvoj systémů spisové
služby v HMP, realizaci požadavků v oblasti workflow, bezpečné archivace a využití dat. Dále
zajištění vazeb na jiné systémy, realizaci systému pro digitalizaci dokumentů, zajištění podpůrných
služeb (certifikáty, časová razítka apod.).
0042663 – Softwarové nástroje pro řízení informačních a komunikačních technologií
Akce zahrnuje práce související s tvorbou strategických a koncepčních dokumentů pro oblast
IS/ICT v hl. m. Praze, s jejich úpravami a vypracováním zpráv o realizaci. Dále zahrnuje analýzy,
tvorbu architektonických návrhů, tvorbu standardů, průzkumy, audity, před implementační studie
a zejména, zavádění nástrojů a podporu společného řízení městské informatiky. Programové
vybavení na správu architektury, na podporu týmové práce a řízení informatiky.
0042664 – Softwarové nástroje pro modelování architektury informačních
systémů/infomačních a komunikačních technologií
Akce zahrnuje investice týkající se implementace, úprav a rozvoje SW pro modelování architektury
a řízení a evidenci projektů (platforma pro sdílení informací napříč MHMP - úpravy Alfresco,
Liferay - úkolníky, přehledy aktivit, úpravy sdílených úložišť, DMS týkající se projektového
řízení).
0043537 – Projekty informačních a komunikačních technologií_Smart Cities
Navrhované finanční prostředky jsou plánovány na zajištění kapitálových výdajů v souvislosti s
projektovým řízením Smart Cities.

MHMP – AMP
0000000 – Střednědobá obnova a modernizace systémů AMP
Požadovaná investiční akce bude navazovat na letos ukončenou akci 0042581 „Výměna a
modernizace systému Chodovec I“. V jejím rámci bude doplněno a modernizováno technologické
vybavení na pracovištích AMP na současnou vědeckotechnickou úroveň.
0043457 – Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I
Střední stavební obnova a modernizace plášťů, interiérů a inženýrských sítí objektu Chodovec I po
20 letech provozu byla zahájena s cílem provést nutné stavební úpravy střech a fasád, nezbytnou
výměnu instalací a účelnou obnovu interiérů budovy tak, aby byla povýšena na moderní
technologickou úroveň let 2017/2022.
0044427 – Úpravy a dovybavení objektu Chodovec II.
Akce zohledňuje úpravy zejména technologických součástí objektu AMP Chodovec II (doplnění
technologií měření a regulace, silnoproudých rozvodů a dalšího zařízení). Praktické zkušenosti
nyní ukazují, že tato doplnění či úpravy stávajících systému jsou žádoucí nejen z hlediska zvýšení
užitných vlastností a ekonomičnosti provozu této technologicky mimořádně složité budovy, ale
mohou i zabránit možným havarijním stavům některých jeho funkčních součástí. To se ve zvýšené
míře týká datového centra HMP, kde možnost výpadků elektřiny, k nimž v nedávné době došlo,
může v krajním případě způsobit ztrátu dat velkého rozsahu. K realizaci opatření, která by
uvedeným situacím zabránila, je potřeba provést některé zásahy oblasti stavby, které si vyžádá
vynaložení finančních prostředků z rozpočtu HMP. Zdůrazňujeme, že se jedná o doplnění systémů,
které nebyly součástí projektu a tedy ani dodávky v rámci stavby a nejedná se tedy o reklamování
vad díla, které jinak řádně probíhá. Požadovaná investiční akce bude navazovat na ukončenou
investiční akci OTV MHMP „Společný objekt Chodovec II.“

MHMP – INV
0000000 – Multifunkční budova MHMP
Multifunkční budova MHMP bude sloužit pro zaměstnance Magistrátu HMP. Umožní tak nejenom
rozšíření stávajících prostorových kapacit MHMP, ale bude možné ji využít i pro dočasné
přestěhování zaměstnanců po dobu rekonstrukce stávajících využívaných objektů. Budova o cca
25 000 m2 hrubé podlažní plochy je situována na Střížkově, vedle Polikliniky Prosek. Součástí
stavby je realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně parkovacích stání a
potřebné technické infrastruktury. Návrh rozpočtu na rok 2019 zahrnuje náklady na zpracování
projektové dokumentace ve stupni studie, dokumentace pro územní rozhodnutí a na související
inženýrskou činnost.
0043458 – Nová budova MHMP (projektová příprava)
Nová budova MHMP bude sloužit pro zaměstnance magistrátu po skončení současné nájemní
smlouvy na pracovišti Jungmannova 35/29, Praha 1. Návrh rozpočtu na rok 2019 je určen na
zajištění vstupních podkladů, průzkumů a posudků a na zpracování variantní studie proveditelnosti,
příp. architektonické studie.

MHMP – SLU
0000000 – Říční přivaděč - Nová radnice
V loňském roce byla dokončena rekonstrukce technologického zázemí Nové radnice, odkud jsou
vytápěny a chlazeny další přilehlé objekty MHMP. Rekonstrukce počítala dle historických dohod
s využitím říčního přivaděče budovy národní knihovny. Bohužel se v současné době ukázalo, že
přivaděč, díky nově plánovaným technologiím národní knihovny, již kapacitně pro oba objekty
nedostačuje. Byla proto zpracována studie napojení budovy Nové radnice na Vltavskou vodu, na
jejímž základě se z hlediska ekonomiky provozu i potenciálu budoucího rozvoje jeví jako optimální
varianta samostatného přivaděče.
0006104 – Obměna vozidel autoparku MHMP
Bude vyhlášená nová veřejná zakázka na dodávku vozidel pro MHMP v celkové hodnotě cca 5
mil. Kč.
0008103 – Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce
V současné době bylo ukončeno zadávací řízení k veřejné zakázce na zhotovitele stavby. U této
akce budeme též žádat o převod nevyčerpaných prostředků.
0042579 – Rozvoj a obnova Jednotného bezpečnostního systému (JBS)
V rámci struktury ochrany informačních systému a infrastruktury MHMP, tzv. kybernetické
bezpečnosti a na základě bezpečnostní koncepce odboru BEZ MHMP, je dlouhodobě realizována
investiční akce "Rozvoj a obnova JBS", jejímž cílem je optimalizace rozvoje stávajících systémů
bezpečnostních prvků a zabezpečení objektů MHMP. Na úrovni činností SLU je akce výhledově
plánována minimálně do roku 2022. Prostředky z rozpočtu roku 2019 použijeme na rozšíření JBS
o MOS Malovanka, na digitalizaci CCTV a rozšíření a modernizaci systému JBS v jednotlivých
lokalitách.
0042712 – Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci energetických služeb se zárukou
(EPC)
Cílem akce je příprava a modernizace systémového zdroje vytápění a chladu v objektech MHMP
(NR, NÚB, MK HMP, SR a příprava pro Clam-Gallas) napojených na centrální kotelnu v budově
Nové radnice - metodou EPC (Energetické služby se zárukou v projektu). Podmínkou metody EPC
je, aby suma vytvořených úspor v provozních nákladech během trvání smluvního vztahu s
poskytovatelem díla byla vyšší, než jaké budou počáteční investice. V roce 2017 byla jednorázově
uhrazena DPH z celé částky a příspěvek na realizaci úsporných opatření. Další pravidelné čtvrtletní
platby probíhají dle smlouvou nastaveného platebního kalendáře do r. 2027.
0042894 – Rekonstrukce Staroměstské radnice
Investiční akci, která byla původně plánovaná do konce r. 2018, budeme prodlužovat do dalších let
z důvodu nutnosti obnovy technologického zázemí Staroměstské radnice.
0042972 – Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU
Akce byla vytvořená z důvodu financování licencí a SW nástrojů v kap. 09 v SLU.

0044085 – Chlazení Nové radnice
U této akce se jedná o vybudování centrálního chlazení všech kancelářských prostor v budově
Nové radnice. Akce přímo navazuje na projekt poskytování energetických služeb metodou EPC.
Aktuálně probíhá proces zadávacího řízení veřejné zakázky.
0044087 – Revitalizace objektu Varhulíkové
V současné době odbor SLU předpokládá využití objektu Varhulíkova, který je dosud využíván
jako sklad, pro potřeby pracoviště Ztrát a nálezů a možné budoucí využití budovy pro kancelářský
provoz odboru ZIO. V letošním roce byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s MČ Praha 7, na
základě které bude část objektu využita jako mateřská školka. V současné době je téměř hotova
dokumentace pro provedení stavby a jsou známy celkové náklady akce. Realizace rekonstrukce je
plánována na konec roku 2018 a celý rok 2019.
0044088 – Vybavení objektů MHMP
U této akce počítáme s finančními prostředky na pořízení movitého majetku s pořizovací cenou
vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč. Jedná se především o nákupy kancelářského
vybavení, kancelářské techniky a strojního zařízení budov z důvodu zajištění funkčnosti a
modernizace majetku HMP. V roce 2019 předpokládáme použít finanční prostředky především na
obnovu audio technologií a jevištního výtahu Divadla Říše loutek a celkovou modernizaci systému
ústředního topení v Městské knihovně. Zbylé finanční prostředky budou využity na nákup
vybavení kanceláří a budov úřadu, jehož hodnota spadá svou výší do kategorie investic.
0044089 – Úpravy objektů MHMP
V rámci akce počítáme s finančními prostředky na zajištění funkčnosti, modernizaci a úpravy
administrativních objektů MHMP a nezbytnou revitalizaci majetku HMP ve správě SLU. Akci
plánujeme do roku 2022. Prostředky budou použity např. na rekonstrukci klientské části registru
historických vozidel v objektu Bohdalec a na revitalizaci klientské části přízemí v budově Škodova
paláce. Ostatní prostředky budou využity k financování investičních částí běžné údržby.

KOMENTÁŘ K PŘEVODU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
KAPITOLA 01
MHMP – INV
0000026 - Úprava Parteru náměstí J. Palacha
Vzhledem k posunu ukončení JŘBU na zhotovitele projektové dokumentace nedošlo k
dočerpání prostředků pro rok 2018.
0042807 - Rekonstrukce Bělohorské ulice
V roce 2018 došlo k upřesnění zadávací dokumentace pro výběr generálního projektanta a
soutěž byla ukončena ve 3. čtvrtletí 2018. Prostředky roku 2018 určené na projektové práce
proto nebyly vyčerpány.
0000187 - Kolektor Václavské náměstí
Vzhledem k nejednoznačné volbě technické varianty kolektoru nebyla zahájena projektová
příprava. V současné době je zpracovávána upravená zadávací dokumentace pro výběr
generálního projektanta.
0008264- Pobřežní III, etapa 0003 proplachovací kanál Karlín
Zahájení této stavby je závislé na zahájení rekonstrukce Libeňského mostu. Prostředky budou
čerpány v roce 2019.
0008267 – Příměstský park Soutok
Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 byly finanční prostředky primárně určeny na výkupy
pozemků, které nebyly realizovány vzhledem ke složitým jednáním s vlastníky.
0040555 – Zokruhování výtlačného řadu Praha východ
Vzhledem k potřebě koordinace stavby s ostatními stavbami v území a z důvodu zachování
dopravní obslužnosti byly práce na stavbě posunuty a nedošlo k dočerpání rozpočtu roku 2018.
0042794 - Náplavka Ledárny
V roce 2018 nedošlo k předpokládanému zahájení realizace stavby vzhledem k časově
náročnému projednávání stanovisek s dotčenými orgány státní správy pro získání stavebního
povolení.
0042795 - Náplavka Holešovice
V roce 2018 nedošlo k předpokládanému zahájení stavby vzhledem k prozatím nerealizované
směně pozemků mezi státním podnikem Povodí Vltavy a akciovou společností České přístavy,
které jsou nutné pro zahájení stavby.
0008613 – Bytové domy Dolní Počernice - Jih
V roce 2018 bylo zajištěno zpracování energetické koncepce bytových domů a vypsání veřejné
zakázky na zhotovení dokumentace změny stavby před dokončením. Vzhledem k nutnosti
provedení aktualizace hlukové studie došlo k posunu termínu zahájení výstavby.

0043312 – Černý Most II – 5. stavba etapa 0002
V roce 2018 byl proveden výběr zhotovitele výstavby opěrných stěn, které v květnu, jako
podmiňující akce pro další výstavbu, byly zahájeny. Výběrové řízení na zhotovitele projektové
dokumentace na změnu stavby před dokončením a projektové dokumentace pro výběr
zhotovitele bylo zrušeno z důvodu obdržení pouze jedné nabídky. Tím došlo k posunu v termínu
zahájení výstavby dalších objektů.
0043905 – Bytové domy Praha 13
V roce 2018 probíhala jednání o další strategii projektu, po rozhodnutí o pokračování přípravy
bylo zajištěno projednání a odsouhlasení záměru na výběrové řízení na projektanta stavby.
0004679 - Maniny – protipovodňová opatření, snížení nivelety Karlín
Cílem stavby je snížení úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu
Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského
ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu,
kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra. V rámci stavby budou provedeny rozsáhlé zemní
práce, na které naváže realizace vrchní stavby zahrnující provedení náhradní výsadby, sítě cest
a drobného inventáře, díky čemuž bude rekultivováno území v centru města o rozloze 32
hektarů. V rámci etapy 0001 – poldr s oddychovou zónou, bude snížen terén v jihozápadní části
území, čímž vznikne retenční prostor o objemu 60 tisíc m3 při povodňové události odpovídající
Q20. Plocha poldru, ve které bude pro rozvoj funkce biocentra vybudováno jezírko, bude
současně využitelná pro volnočasové aktivity Pražanů. Etapa 0002 – se nachází ve střední části
území a obsahuje další poldr, který rozšíří celkový akumulační prostor, s parkovou úpravou.
Celkové dokončení stavby je podmíněno rekonstrukcí Libeňského mostu, v rámci které bude
zprůtočněno jeho předpolí v inundačním území. Na jaře 2017 byly zahájeny dílčí práce v rámci
etapy 0001 a etapy 0002. V návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou uvedeny náklady na etapu 0001
a etapu 0002, včetně souvisejících nákladů na inženýrskou činnost, koordinátora BOZP, atp.

MHMP - HOM
0043773 – Revitalizace spodní části Václavského náměstí
Jedná se o úpravu prostor ve spodní části Václavského nám. v úseku ul. Na Příkopě až ul.
Vodičkova a bude zahájena v roce 2019.
0043912 – Štvanice
Jedná se o zajištění zahájené revitalizace ostrova vč. zajištění potřebné projektové dokumentace
a dohledu nad prováděnými pracemi. VZ na zpracovatele dokumentace bude zahájena v roce
2019.

IPR PRAHA
0044553 – Areál Emauzy - rekonstrukce
V rámci této akce je plánována kompletní rekonstrukce vnější obálky budov areálu Emauzy
a rekonstrukce zdrojů tepla a chladu. Realizace akce se předpokládá do roku 2022. V této věci
je podána žádost o dotaci z Operačního programu – Praha pól růstu ČR. Další práce budou
navazovat po vyhodnocení žádosti v 1Q. 2019.

KAPITOLA 02
MHMP - INV
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,
Chuchle a Troji. V roce 2018 byla zahájena část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti, etapy 0003
Karlín, Libeň, části 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000, etapy 0007 Troja a části 11 Přední
Kopanina, etapy 0011 ostatní toky. Předpokládá se pokračování přípravy části 31 Čakovice,
etapy 0011 ostatní toky, v rámci které proběhnou i výkupy stavbou dotčených pozemků.
Pokračovat bude rovněž příprava části 32 Lipence – průleh, etapy 0006 Zbraslav – Radotín..
0000057 - Prodloužení stoky A2
K posunu v zahájení stavby došlo z důvodů, že stavební povolení bylo vydáno až ve 3. čtvrtletí
2018 a zhotovitel stavby bude vybrán až v 1. čtvrtletí 2019.
0008548 – Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic
Vzhledem ke komplikovanému projednávání dokumentace pro stavební povolení pro další
etapu výstavby nebyly dočerpány finanční prostředky rozpočtu na rok 2018.
0008781 - Prodloužení sběrače „T“ do Třebonic
K nedočerpání prostředků v roce 2018 došlo z důvodu přerušení projednávání dokumentace
k územnímu rozhodnutí a požadavků na její doplnění ze strany stavebního úřadu.
0040019 – Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi
K nedočerpání prostředků došlo z důvodu komplikovaného projednávání výkupu pozemků
a úprav projektové dokumentace.
0042804 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.
Vzhledem k neukončenému soutěžnímu dialogu pro výběr generálního projektanta nedošlo
k dočerpání finančních prostředků rozpočtu na rok 2018. Prostředky budou čerpány v roce 2019
po výběru generálního projektanta na základě 1. fáze soutěže v gesci IPR.
0042811 – Vodovod Botanická zahrada
V roce 2018 bylo získáno stavební povolení a bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Vlastní stavební práce budou však zahájeny až ve 2. čtvrtletí 2019.

BOTANICKÁ ZAHRADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
0006484 – Vstupní objekt – Areál SEVER
Byla dokončena studie, která se však zdržela kvůli stanoviskům a vyjádřením dotčených
orgánů. Akce je pozdržena zejména požadavkem IPRu, který si vyžádal stanovisko EIA. V tuto
chvíli se pracuje na povolení EIA.

0008278 – Výstavní pavilon – Areál JIH
Projektant dokončil práce na projektu pro územní a stavební řízení. V současné době probíhá
demolice stávajícího objektu a přeložka sítí. V roce 2019 bude dokončena projektová
dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájeny samotné stavební práce.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
0042123 – Pavilon goril – nový
Po té co se konečně podařilo, po více než dvou letech obstrukcí, zejména ze strany MČ Praha
– Troja, získat pravomocné stavební povolení, byl projektant vyzván, v souladu s platnou
smlouvou, k vypracování projektové dokumentace pro zhotovení stavby, respektive pro výběr
zhotovitele. Tyto projekty byly odevzdány s několikatýdenním zpožděním a navíc kontrolní
rozpočet vysoce převyšuje původně plánovanou cenu stavby. Hlavní příčinou navýšení je
skutečnost, že zejména za poslední dva roky došlo obecně k prudkému růstu cen stavebních
prací (i zde se negativně projevuje dopad obstrukcí MČ Praha – Troja) a dále rozšíření
stavebního programu o zapracování požadavků dotčených orgánů, standardů a také
mezinárodního koordinátora chovu goril EAZA. V současné době projektant provádí revizi
kontrolního rozpočtu. Je ale zřejmé, že k podstatnému navýšení celkové ceny dojde, což, mimo
jiné znamená to, že z pohledu zákona o veřejných zakázkách se akce dostává do režimu
nadlimitní veřejné zakázky s komplikovanějším a delším zadávacím řízením. Zahájení vlastní
výstavby tak není reálné dříve než koncem prvého kvartálu roku 2019.
0042818 – Náhradní objekty za Bosnu
Projektant zpracoval projekt pro společné územní a stavební řízení, a to včetně kontrolního
rozpočtu, který však vyčíslil cenu souboru staveb vysoko nad plánovanou úroveň. Bylo proto
nutné projekt upravit, aby se celková cena snížila. Cestou je zejména redukce stavebního
programu budovy „učiliště“, který bude omezen na nejnutnější a zmenšení kapacity ubytovny.
Problémem ve vztahu k celkové ceně je nutnost dodržet, s ohledem na druh a určení objektů,
vysoké standardy energetické nenáročnosti staveb. Přesto i zde bude hledána cesta k úsporám.
Vzhledem k popsané situaci dochází k posunu další přípravy, potažmo realizace akce –
se zahájením vlastních stavebních prací nelze kalkulovat dříve než v polovině roku 2019.
0043048 – Expozice pand velkých
Projektant odevzdal dokumentaci pro územní řízení, která však zatím nebude projednávána
s DOSS, neboť stanoviska či rozhodnutí většiny dotčených orgánů mají omezenou dobu
platnosti a hrozilo by jejich propadnutí vzhledem k tomu, že realizace stavby bude následovat
až po realizaci akce Expozice Arktidy – lední medvědi.
0043049 – Expozice Arktidy – lední medvědi
V roce 2018 byly čerpány pouze výdaje na projektové práce - projektant zpracovává projekt
pro stavební povolení se zapracováním připomínek dotčených orgánů k předchozímu stupni
a současně projekt scénických úprav.

MHMP – OCP
0041459 - Pilotní projekty v životním prostředí
Finanční prostředky jsou využívány na pilotní projekty a další investiční akce související
se zaváděním inovativních technologií v oblasti životního prostředí. Používají se rovněž na

dofinancování projektů spolufinancovaných z operačních programů, včetně povinných
technických příloh k žádostem o dotace.
0043914 - Projekt Re-Use centrum na území hlavního města Prahy
Kapitálové výdaje nebyly v roce 2018 proinvestovány. Důvodem je nezbytná domluva
koordinace činností na budoucí podobu a využití RE-USE centra (haly č. 23) v areálu Pražské
tržnice, která je památkově chráněnou stavbou, s odborem HOM a OPP MHMP. V současné
chvíli je OCP ve fázi realizace veřejné zakázky k návrhu vizualizace a využití haly č. 23 jako
městského RE-USE centra s tím, že po jejím vyhotovení bude finální podoba RE-USE dále
diskutována s výše uvedenými odbory, včetně dalšího postupu a harmonogramu rekonstrukce
haly č. 23.
0004452 - Letenské sady - obnova ploch zeleně I. kategorie
Z důvodu prodloužení projednání projektů a koordinační činnosti související s vydáním
stavebního povolení, byla realizace projektu na obnovu Letenských sadů sever – etapa 3B,
odložena až rok 2019. Z toho důvodu nebudou proinvestovány finanční prostředky, které
se nyní navrhují převést do roku 2019.
0006954 - Obora Hvězda – obnova
V rámci této akce měla být realizována zakázka „Zázemí údržby a dětské hřiště v oboře
Hvězda“. Z důvodu prodloužení výběrového řízení (dodavatel byl vybrán až na podruhé) byla
realizace zahájena až v druhé polovině roku 2018. S ohledem na klimatické podmínky nebylo
možné provádět mokré procesy. Stavba proto nebyla v roce 2018 dokončena a výdaje nebyly
plně proinvestovány, jak bylo původně předpokládáno.
0042815 - Revitalizace Letenských sadů
Z důvodu prodloužení projednání projektů a koordinační činnosti související s vydáním
stavebního povolení, byla realizace projektu na obnovu Letenských sadů sever – etapa 3B,
odložena až na následující rok. Z toho důvodu nebyly proinvestovány finanční prostředky, které
se nyní navrhují převést do roku 2019.
0043326 - Revitalizace Královské obory
Z důvodu zvětšení rozsahu zadání pro výběrové řízení na výběr projektanta pro zpracování
dokumentace na úpravu okolí Místodržitelského letohrádku ve Stromovce, bude financování
této akce částečně probíhat až v roce 2019. Původně schválené finanční prostředky nebyly
v roce 2018 vyčerpány v celém rozsahu, a proto je navrhován převod jejich části na další rok.

LESY HMP
0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství
Hájovna Kamýk - realizace zázemí pro zaměstnance: Realizace projektu byla odsunuta z
důvodu nutného doplnění podkladů pro odnětí pozemku plnění funkcí lesa, pro žádost o vydání
stavebního povolení. Nová situace tak odstranila zákonný nesoulad z doby s. p. Sady, lesy,
zahradnictví hl. m. Prahy. Jednalo se o poslední nutný doklad pro doplnění stavebního řízení.
Smlouva se stavební firmou na provedení rekonstrukce byla uzavřena 30. 5. 2017. Stavební
povolení na stavbu bylo vydáno 5. 1. 2019. Následně byla zahájena stavební činnost. Hájovna
Kamýk - realizace zázemí pro techniku: Z důvodu prodloužení termínu realizace “Hájovny
Kamýk - realizace zázemí pro zaměstnance”, viz výše, dojde k posunu termínu realizace zázemí
pro techniku. Stavbu bude provádět tatáž firma, viz výše. Realizace proběhne v roce 2019.

Hájovna Šárka - realizace zázemí lesního úseku: V závislosti na nutnou legalizaci části hájovny
došlo ke zpoždění vydání stavebního povolení oproti předpokladu. Stavební povolení bylo
vydáno 4. 8. 2018. Veřejná zakázka na výběr dodavatele stavby byla uzavřena se stavební
společností 23. 10. 2018. Zahájení bouracích prací začalo v polovině listopadu roku 2018.
Zbývající stavební činnosti budou realizovány v roce 2019. Hájovna Čimický háj - realizace
zázemí lesního úseku: Z důvodu nutné legalizace stavby a jejího zapsání do katastru
nemovitostí dochází k prodloužení doby pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. V
současné době nalezená stavba čeká na zapsání do katastru nemovitostí. Výběr dodavatele
proběhne v první polovině roku 2019. Zahájení realizaci stavby se předpokládá v roce 2019.
Rekonstrukce voliér a zázemí v zookoutku Chuchle: Vzhledem k nutné legalizaci stavby a
dopracování projektové dokumentace na základě připomínek SVS Praha dojde k pozdějšímu
zahájení realizace. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude k dispozici do konce
března roku 2019. Následně bude zažádáno o stavební povolení a současně bude připravována
veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Zahájení částečné realizace stavebních prací bude
probíhat v roce 2019.
0043079 - Rekonstrukce objektů vodního hospodářství
Strážnice Kyje - rekonstrukce zázemí. Z důvodu požadavků KHS Praha na rozšíření původního
projektu o denní místnost a oddělené zázemí pro ženy a muže, byla projektová dokumentace
dokončena v říjnu 2018. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce bude veřejná zakázka na výběr
dodavatele soutěžena jako zakázka podlimitní. Soutěž proběhne v první polovině roku 2019.
Předpokládaný termín zahájení realizace rekonstrukce je v druhé polovině roku 2019.
0043081 - Záchranná stanice hlavního města Prahy
Z důvodu požadavku na vzorové ekologické řešení této stavby musí být upravena projektová
dokumentace. Úpravy v projektové dokumentaci se týkají nahrazení sedlové střechy u dvou
vstupních budov tzv. “zelenou střechou” a nahrazení klasických fasád za “zelené”. Projektová
dokumentace bude k dispozici v březnu roku 2019, následně bude zažádáno o sloučené územní
a stavební řízení. Koncem první poloviny roku 2019 bude připraveno výběrové řízení na
dodavatele stavby. Vlastní začátek realizace stavby se odhaduje koncem roku 2019. V případě
realizace rekonstrukce objektu Karantény bylo opět zjištěno, že stavba tzv. neexistuje a dne
2. 1. 2019 byla Městskou částí Praha 5 potvrzena existence stavby. Na základě potvrzení
existence dojde k zápisu do katastru nemovitostí. Poté bude zažádáno o vydání stavebního
povolení. K vlastní realizaci rekonstrukce dojde v roce 2019.

KAPITOLA 03
MHMP – INV
0000081 – Městský okruh Pelc/Tyrolka – Balabenka
S ohledem na skutečnost, že výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro územní
rozhodnutí bylo ukončeno v září, přicházely v úvahu k úhradě pouze dva měsíce práce na
projektové dokumentaci.

0000094 – Městský okruh Balabenka – Štěrboholská radiála
S ohledem na skutečnost, že výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro územní
rozhodnutí bylo ukončeno v září, přicházely v úvahu k úhradě pouze dva měsíce práce na
projektové dokumentaci.
0008313 – Libeňská spojka
S ohledem na skutečnost, že výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro územní
rozhodnutí bylo ukončeno v září, přicházely v úvahu k úhradě pouze dva měsíce práce na
projektové dokumentaci.
0008560 – Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem
Prostředky pro rok 2018 byly primárně určeny na výkupy nemovitostí. Do konce roku však
nebyly realizovány vzhledem ke složitým jednáním s vlastníky.
0042177 - Zelená Malovanka
S ohledem na průtahy ve stavebním řízení budou práce zahájeny až v roce 2019.
0042479 – Obchvatová komunikace Písnice
Vzhledem ke komplikovaným majetkovým vztahům ani v roce 2018 nebyl stavební úřad
schopen vydat stavební povolení. Prostředky v rozpočtu na rok 2018 byly čerpány pouze pro
zajištění podkladů pro aktualizaci EIA.
0042808 – Rekonstrukce Vinohradské ulice
V roce 2018 nebyly dočerpány veškeré prostředky určené na projektovou přípravu vzhledem k
několikaměsíčnímu komplikovanému projednávání koordinace tramvajové, automobilové a
cyklistické dopravy a rozdílným názorům MČ, DOSS a IPR.
0042822 – Lávka Holešovice – Karlín
Vzhledem ke komplikované situaci po uzavření architektonické části soutěže o návrh nebyla
dosud uzavřena smlouva s vítězem soutěže a nebyly zahájeny projekční práce. Prostředky
budou čerpány v roce 2019.
0042932 - P+R Černý Most III.
V roce 2018 nebyly dočerpány prostředky určené na výkup přilehlých komunikací. Tyto
výkupy budou realizovány v 1. pololetí 2019.
0042935 - P+R Opatov
Došlo k posunu uzavření smlouvy s generálním projektantem a tedy i k posunu čerpání
prostředků určených na zpracování projektové dokumentace.
0043327 - Pod Táborem – zeď
Vzhledem k posunu výběru zhotovitele stavby oproti předpokladům došlo k nedočerpání
prostředků roku 2018.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
0042495 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí
Dodatečné požadavky Prahy 2 vedoucí ke změně projektu a požadavky IPRu na architektonické
včlenění výtahů do stanice metra. V současné době je dokončena veřejná zakázka na výběr
zhotovitele.

MHMP – RFD
0043925 - Zařízení pro přenos polohy a dalších provozních dat z vozidel MHD
Zařízení pro přenos polohy a dalších provozních dat z vozidel MHD – finanční prostředky
nebyly v roce 2018 čerpány, navrhuje se převod do dalšího roku.

KAPITOLA 04
MHMP - INV
0043010 – Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola stavební, Dušní, P1 - výstavba
tělocvičny
Bylo zajištěno zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Vzhledem k tomu, že bylo nutné dokumentaci pro výběr zhotovitele
přepracovat, došlo k posunu zahájení výstavby.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KARLÍN P8
0043766 - Nástavba objektu letních šaten v areálu Stadionu mládeže
Projektant dokončil projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele, vč. kontrolního rozpočtu,
ten však značně převyšuje plánovanou cenu a akce se dostává do režimu podlimitní veřejné
zakázky, kterou podle schválených Pravidel nemůže zadávat školské zařízení samo. Akce bude
muset být delimitována na odbor SML.

KAPITOLA 05
MHMP – ZSP
0044042 – Rezerva 2018 - 2020
Rezerva je vytvářena jako finanční zdroj pro řešení havarijních situací, situací, které vyžadují
neodkladné řešení a ostatních neočekávaných situací investičního charakteru.

MHMP – INV
0042979 - Terezín – rekonstrukce objektu Pražská
Vzhledem k zapracování nových požadavků uživatele do projektové dokumentace došlo ke
zdržení a posunu termínu zahájení výstavby.
0044119 – Palata II – výstavba budovy
V roce 2018 proběhla delimitace akce na OSI MHMP. Byla zajištěna kontrola dokumentace
pro výběr zhotovitele a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vzhledem k nutné
úpravě dokumentace došlo k posunu zahájení výstavby.

MHMP – HOM
0041932 – Rekonstrukce čističky odpadních vod Nemocnice Na Bulovce
Rekonstrukce, dostavba a výstavba areálu Nemocnice Na Bulovce, na základě vydání
stavebního povolení bude přistoupeno k realizaci v následujícím roce.
0042548 – Rekonstrukce kanalizační sítě v areálu Nemocnice Na Bulovce
Jedná se o požadavek provozovatele areálu nemocnice, po ukončení VZ na zhotovitele
projektové dokumentace, a vydání stavebního povolení je předpoklad zahájení realizace
v následujícím roce.
0042549 – Nemocnice Na Bulovce – rekonstrukce pavilonu číslo 5 chirurgie
Jedná se o požadavek provozovatele areálu nemocnice, je podaná žádost o vydání stavebního
povolení a lze přistoupit k realizaci akce v následujícím roce.
0043955 – Bulovka – rekonstrukce ubytovny sester
Požadavek na přestavbu vzešel od provozovatele areálu, na základě vyhotovené a schválené
studie a dokončených projektových prací je předpoklad zahájení stavební realizace akce.
0044041 – Stavby pro řešení bezdomovectví
V souvislosti s nárůstem počtu bezdomovců na území HMP vznikl záměr řešení tohoto
problému výkupem domů, které po provedení nezbytných rekonstrukcí budou od podzimu 2018
řešit umístění těchto obyvatel po čas zimních měsíců, předpoklad zahájení realizace je
v následujícím roce.

DOMOV PRO SENIORY HÁJE
0044024 - Revitalizace vnitřní zahrady
Sadové úpravy zahrady - výsadba nových rostlin - budou prováděny mimo zimní období
vegetačního klidu s předpokladem jaro/2019.

DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ
0044183 - Revitalizace parkových ploch Cvičebná
Z důvodu opakovaného vyhlašování výběrového řízení se termín dokončení akce přesunul na
I. čtvrtletí roku 2019.

DOMOV PRO SENIORY NOVÁ SLUNEČNICE
0044332 – Náhradní zdroj elektrické energie
Z důvodu zpoždění při zpracování projektové dokumentace se dokončení investiční akce
předpokládá v roce 2019.

DOMOV PRO SENIORY PYŠELY
0043382 – Rekonstrukce podkroví, I. a II. patra
Zdržení z důvodu změny ve vedení organizace. Je předpokládáno, že výběrové řízení na akci
vyhlásí až nově jmenovaný ředitel.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM TEREZÍN
0044117 - Výměna protipožárních dveří
Z kapacitních důvodů se nepodařilo tuto akci projektově připravit. Předpokládaný termín
dokončení je rok 2019.

DĚTSKÝ DOMOV CHARLOTTY MASARYKOVÉ
0043954 - Rekonstrukce zahrady
Původní projekt byl z roku 2015, v současné době dochází k nové kalkulaci ceny. Vzhledem k
nutnosti dodržení jednotlivých kroků v rámci výběrového řízení bude akce realizována až v
roce 2019.

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA
0043958 - Evakuační rozhlas – ucelený dispečink
Bude řešeno ve spojitosti s PBŘ. Termín realizace v roce 2019.
0043967 - Rozšíření telefonní ústředny
Z personálních a časových důvodů nemohla být akce dosud zrealizována. Předpokládaný termín
- 2019.

ZDRAVOTNICKÁ
PRAHY

ZÁCHRANNÁ

SLUŽBA

HLAVNÍHO

MĚSTA

0043971 - Rekonstrukce budovy Nádražní
Akce je částečně zrealizována, v roce 2019 je plánována výměna střešní krytiny a zateplení
budovy.

KAPITOLA 05
DIVADLO NA VINOHRADECH
0043429 – Modernizace zařízení scénické divadelní techniky
PO žádá o převod vzhledem ke zdržení realizace akce, které bylo způsobeno ročním čekáním
na stanovisko Odboru památkové péče MHMP ke studii modernizace. V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele projektu modernizace, který by měl být dokončen do poloviny
roku 2019.
0044044 – Celková rekonstrukce budovy Divadla na Vinohradech
Tato akce se komplikuje novým požadavkem projektantů na stavební úpravy v areálu dílen,
které souvisí s novým konceptem přepravy kulis ze skladů v tomto areálu (kontejnerový
způsob). Rozšíření akce o tyto úpravy se však nebude v roce 2018 řešit. Stále probíhá
vypracování studie rekonstrukce a stavební průzkumy budovy DnV.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
0041874 – Kopie Mariánského sloupu – Hradčanské náměstí
Finalizace rekonstrukce a restaurování této významné kulturní památky je časově náročnější
než se předpokládalo. Realizace stavby bude pokračovat v roce 2019.
0042153 – Rekonstrukce Hospodářských budov – Trojský zámek
Plánovaná rekonstrukce severních zdí podél ulice Trojské si vyžádala delší přípravné
a projektové práce než bylo předpokládáno. Prostředky budou použity na dokončení projektové
přípravy, vypracování posudků a projektů dalších etap. V závislosti na finančních prostředcích
na rok 2019 PO plánuje také restaurování klenebních polí konírny a dokončení stavební
a restaurátorské obnovy schodiště Teatronu.
0042556 – Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště – Trojský zámek
Po odkrytí omítkových vrstev kleneb arkádových chodeb pod schodištěm byl na několika
místech shledán neuspokojivý stav konstrukce a rozhodlo se provést rozšíření statického
zajištění schodiště. Potřeba těchto prací nebyla původně známa, neodhalily ji ani četné
průzkumy a sondy před prováděním díla. Došlo tak k posunu termínů prací a následných
fakturací, část tak bude přesunuta do roku 2019.
0044048 – Rekonstrukce a restaurování pomníků a veřejných plastik
Usilovně probíhaly práce na čtyřech sousoších a na dalších čtyřech byly práce v roce 2018 ještě
vysoutěženy a zahájeny. KV nebyly dočerpány z důvodu zpoždění, tj. delšími lhůtami orgánů

památkové péče na vydání závazných stanovisek. KV budou v roce 2019 použity na práce
původně plánované na rok 2018.

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
0007778 – Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové
Doposud nebyly čerpány žádné kapitálové výdaje (KV) na tuto akci v důsledku změny
v harmonogramu realizace stavby a změny rozsahu prací. Výdaje na zpracování architektonické
studie byly v roce 2018 hrazeny z nevyčerpaných investičních prostředků (IP) převedených
z minulých let. Do konce roku 2018 byly financovány výdaje spojené s průzkumnými
činnostmi na objektu, detailním zaměřením objektu a dílčích částí. Část KV bude využita na
úhradu části celkového projektu akce pro schvalovací a jednací řízení. Do roku 2019 navrhuje
PO převést KV, které budou v roce 2019 použity na dofinancování celkového projektu a jeho
dílčích částí, dále pak na prováděcí projekt celé akce a dílčích částí, včetně nákladů na výběrové
řízení zhotovitele (případně na dílčí dodávky) a náklady na řízení projektu. Samotné stavebně
technické práce PO stále plánuje zahájit až v roce 2020.
0043431 – Vybavení restaurátorské dílny – hlavní budova muzea (HB)
Realizace této akce souvisí s IA č. 0007778. Doposud nebyly čerpány žádné KV v důsledku
změny v harmonogramu realizace a změn v rozsahu prací u akce č. 0007778. PO použije KV
převedené do roku 2019 na stanovený účel.
0043432 – Rekonstrukce Domu U Zlatého prstenu
V roce 2018 probíhaly doplňkové průzkumy objektu. Doplněné a již zjištěné informace byly
vyhodnoceny ve 4. Q 2018. Na základě údajů bude v r. 2019 sestaven plán revitalizace a PO
podnikne kroky ve výběru zhotovitele návrhu řešení a navazující dokumentace. KV převedené
z 2018 do 2019 použije na úhradu výběrového řízení, zpracování projektových dokumentací
revitalizace a dílčí stavební práce související s podmáčením jedné části objektu.
0044057 – Obnova Prašné brány
V roce 2018 byla PO stále ve stadiu zpracování restaurátorských a stavebně technických
průzkumů, které nabraly časový skluz z důvodu nedodržení termínů dodavatele
fotogrammetrického zaměření objektu. KV převedené z 2018 do 2019, které PO využije na
zpracování projektu restaurování a obnovy pláště věže a související práce uvnitř objektu
(renovace a zpevnění podlah, elektrorozvody, osvětlení). Zahájení vlastní obnovy pláště brány
MMP předpokládá ve 2020 a dokončení během jednoho roku (v závislosti na klimatických
podmínkách).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
0041429 – Výstavba knihovny
PO čeká na vydání územního rozhodnutí (ÚR). Které by mělo být vydáno v 02/19. Výstavba
začne v roce 2019.
0043434 – Rekonstrukce banky pro knihovnu Nusle
Stavební povolení (SP) bylo vydáno v 07/2018, v současné době probíhá veřejná zakázka (VZ)
na dodavatele stavby. V roce 2018 PO nevyčerpá KV navrhované k převodu, které však bude
potřebovat v roce 2019.

MHMP – INV
0041176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace
Tato stavba obsahuje kompletní rekonstrukci objektu Šlechtovy restaurace situované v parku
Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7. Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem byla
podepsána 12. 6. 2017. Následuje předání staveniště a zahájení prací, které budou podle SoD
dokončeny do 22 měsíců, tj. do 05/2019. Samostatnou a dodatečně vyvolanou etapou stavby,
která není předmětem díla vybraného zhotovitele (Pracom s.r.o.), jsou kanalizační a vodovodní
přípojky, ke kterým v současnosti, na základě projektové dokumentace (SATRA spol. s r.o.),
probíhá soutěž na výběr zhotovitele.

MHMP – OPP
0043638 - Grafické zpracování management plánu hlavního města Prahy
Realizace a provedení grafického zpracování tohoto významného dokumentu vychází ze
schválené smlouvy o dílo.

KAPITOLA 07
MHMP – INI
0004730 - Výstavba elektronických sirén
V roce 2018 se připravovalo zadávací řízení k veřejné zakázce pro zajištění přechodu
z analogového ovládání sirén na digitální s využitím Městského rádiového systému TETRA.
V současné době probíhá otevřené zadávací řízení. Nejpozději v 1. čtvrtletí roku 2019 se
předpokládá uzavření smlouvy s následným plněním. Plnění bude probíhat v koordinaci se
související investiční akci č. 7154.
0042568 - Zvýšení spolehlivosti Městského radiového systému 2. etapa
V roce 2018 se připravovalo zadávací řízení k veřejné zakázce: Modernizace Městského
rádiového systému – II. Etapa. V současné době probíhá jednací řízení bez uveřejnění. Plnění
bude probíhat v koordinaci se související investiční akci č. 4730 v prvním pololetí roku 2019.
0007154 - Zvýšení přenosových kapacit Městského radiového systému TETRA
V roce 2018 se připravovalo zadávací řízení k veřejné zakázce: Modernizace Městského
rádiového systému – II. Etapa. V současné době probíhá jednací řízení bez uveřejnění. Plnění
bude probíhat v koordinaci se související investiční akci č. 4730 v prvním pololetí roku 2019.

MHMP – INV
0041438 – Výstavba hasičské zbrojnice Zbraslav
Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů na Praze 5 –
Zbraslav. Na stavbu byla zajištěna a projednána studie proveditelnosti na umístění stavby na
pozemcích ve vlastnictví HMP parc. č. 1947/1, 1947/4 a 1946 při ulici Žitavského. Usnesením
ZHMP č. 33/45 ze dne 12. 12. 2013 bylo schváleno zadání potřebné změny funkčního využití

ploch. Tato změna však doposud neproběhla. V roce 2018 byla vybrána projekční firma, při
projednávání bylo zjištěno, že studie je nerealizovatelná, momentálně probíhají práce na nové
studii.
0042973 – Výstavba hasičské zbrojnice Praha 13
Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části
Praha 13. V červenci 2017 byla vypsána zakázka malého rozsahu na výběr projektanta. V roce
2018 se předpokládala samotná výstavba. V současnosti je zažádáno o umístění stavby,
předpokládané DÚR (dokumentace k úřednímu řízení) v právní moci do listopadu 2018.
0042974 – Výstavba hasičské zbrojnice Nebušice
Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části
Nebušice. V roce 2017 byla vypsána zakázka malého rozsahu a v současné době probíhá výběr
zhotovitele projektu ze 3 nabídek. V roce 2018 se předpokládala samotná výstavba. Projekt
DÚR (dokumentace k úřednímu řízení) vyžaduje změnu územního plánu. Předpokládané
schválení změny územního plánu (ÚP) březen 2019.
0042975 – Výstavba hasičské zbrojnice Satalice
Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části
Satalice. Na stavbu byla v roce 2016 projednána studie proveditelnosti a zahájena projekční
příprava, včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. V roce 2018 se
předpokládala samotná výstavba. Probíhá inženýrská činnost na DSP (dokumentace pro
stavební povolení).
0042976 – Výstavba hasičské zbrojnice Suchdol
Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části
Suchdol. Původní studie byla neproveditelná, momentálně probíhá inženýrská činnost na DÚR
(dokumentace k úřednímu řízení).
0042977 – Výstavba hasičské zbrojnice Zličín
Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části
Zličín. V červenci 2017 byla vypsána zakázka malého rozsahu na výběr projektanta. V roce
2018 se předpokládala samotná výstavba. Studie vyžadovala změnu územního plánu. O tu bylo
zažádáno.
0044061 - Protipožární nádrž Dubeč
Předmětem stavby je výstavba nové požární nádrže. Byl vybrán projektant, do konce října 2018
odevzdána dokumentace DÚR (dokumentace k úřednímu řízení), následuje inženýrská činnost.
0044062 - Výstavba budovy Integrovaného záchranného systému na území MČ Praha Klánovice
Předmětem stavby je výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice. Probíhá výběrové
řízení na zpracovatele studie.

MHMP – BEZ
0042885 – Digitální povodňový plán
Finanční prostředky jsou určeny na zpracování digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy
a digitálních povodňových plánů jejích MČ. Na zpracování projektu je schválena dotace od

Státního fondu životního prostředí ve výši uznatelných nákladů 22.143,581 tis. Kč s realizací
2017 – 2020 a se spoluúčastí hl. m. Prahy ve výši 4.430,0 tis. Kč. Záměr byl schválen usnesením
RHMP č. 2070 ze dne 2. 9. 2015 a navýšení spoluúčasti hl. m. Prahy na částku 4.430,0 tis. Kč
bylo schváleno usnesením RHMP č. 2671 ze dne 3. 11. 2015. Předpoklad ukončení a odevzdání
díla je v roce 2020. Čerpání finančních prostředků probíhá průběžně. Dne 31. 07. 2017 byla
podepsána smlouva s dodavatelem a v současnosti probíhá plnění dle smlouvy.
0044065 - Mapování studen využitelných pro náhradní zásobování vodou
Finanční prostředky jsou určeny na zmapování jímacích objektů (studní a vrtů) na území hl. m.
Prahy, které by mohly sloužit jako náhradní zdroje vody v případě výpadku centrálního
zásobování vodou za rozsáhlých MU (mimořádných událostí) nebo KS (krizových situací).
V současné době je zpracován záměr na VZ a stanovení předpokládané hodnoty (VZ na
provedení terénních prací u jímacích objektů kat. 1 určených dle odhadované vydatnosti a
vlastnických vztahů (celkem 112 jímacích objektů), provedení čerpacích zkoušek a analýz
vzorků vody u vybraných jímacích objektů (z počtu 112). Vzhledem k počtu a rozsahu činností
v rámci VZ je předpokládáno, že finanční prostředky určené na tuto akci budou čerpány až
v průběhu roku 2019.
0043440 – Systém operativního řízení při povodních
Finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování Systému operativního řízení při povodni
(dále jen OŘPP), který za využití předpovědních a výstražných systémů umožní předpovídat
vývoj průtoků na vybraných tocích majících vliv na povodňovou situaci v hlavním městě Praze.
Tvoří efektivní nadstavbu projektu „Digitální povodňový plán hlavního města Prahy
a jejích městských částí“. OŘPP bude poskytovat předpovědní mapové výstupy zobrazující
rozsah záplavy, případně hloubky a rychlosti v určitém časovém kroku na základě srážkoodtokového modelu. Jako nadstavba Digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy umožní
zrychlení a zpřesnění rozhodovacích procesů v rámci řešení povodňových situací na území
hlavního města Prahy. Doposud byla zpracována a podána projektová žádost, byl vybrán
manažer projektu a probíhá příprava zadávací dokumentace. Žádost o dotaci a další práce byly
schváleny usnesením RHMP č. 1877 ze dne 15. 8. 2017 ve znění usnesení č. 602 ze dne 20. 3.
2018. Žádost je podána do 83. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro ITI Praha v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Finanční prostředky ve výši 4.500,0 tis.
Kč byly alokovány v rozpočtu odd. krizového managementu. Převod peněz žádáme s ohledem
na skutečnost, že se jedná o částku ve výši finanční účasti hlavního města Prahy na projektu
Systém operativního řízení při povodních, který má být spolufinancován z dotace Státního
fondu životního prostředí. Alokace této částky a schválení finanční spoluúčasti hlavního města
Prahy bylo podmínkou podání žádosti o dotaci na projekt. Čerpání finančních prostředků,
včetně finančních prostředků spoluúčasti hlavního města Prahy, bude možné až po kladném
rozhodnutí Státního fondu životního prostředí o poskytnutí dotace, na základě realizace
projektu, která má probíhat až do roku 2020. Doposud byly čerpány prostředky jen
v souvislosti s přípravou žádosti a jejím podání.
0044066 - Realizace krizové připravenosti nemocnic
Finanční prostředky jsou určeny na zvýšení energetické odolnosti nemocnic, které zajišťují
plnění opatření, vyplývající z Krizového plánu hl. m. Prahy. Ideální doba provozu nemocnice
bez nutnosti zásobovat PHM – min. 24 h. V současné době se čeká na doplnění žádosti
Nemocnice Milosrdných sester Sv. Karla Boromejského v Praze, kde jsou plánovány stavební
práce, které ovlivní výši a rozsah finančních prostředků z rozpočtu. V roce 2019 bychom rádi
pokračovali v realizaci tohoto projektu a peníze, které v rozpočtu pro tuto akci zůstaly, bychom
rádi použili v příštím roce na stejný účel.

0044067 - Realizace náhradních zdrojů energie PVS a.s.
Finanční prostředky jsou určeny na vybudování záložních zdrojů na stěžejních čerpacích
stanicích pitné vody. Zpracován tisk do Rady hl. m. Prahy č. R-30610 na vybudování
náhradních zdrojů energie na vybraných čerpacích stanicích pitné vody formou IN-HOUSE
zakázky s PVS a. s. Finanční prostředky v rámci této akce se nestihnou vyčerpat, peníze se
budou čerpat průběžně v roce 2019 a 2020. Jedná se o celkovou hodnotu zakázky.

KAPITOLA 08
MHMP - HOM
0044313 – Rekonstrukce bytového domu pro seniory z Fondu rozvoje dostupného bydlení
Dle usnesení ZHMP č. 38/153 ze dne 14. 5. 2018 převod z investiční akce č. 0044068 ve výši
103 730,00 tis. Kč. Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce
objektů ve správě společnosti Centra, v roce 2018 bylo zahájeno zpracování dokumentace, která
bude dopracována v roce 2019, kdy bude také zahájena realizace akce, společnosti Centra byla
v r. 2018 poskytnuta záloha ve výši 8.067 tis. Kč.
0044314 – Rekonstrukce bytového domu zvláštního určení z Fondu rozvoje dostupného
bydlení
Dle usnesení ZHMP č. 38/153 ze dne 14. 5. 2018 převod z investiční akce č. 0044068 ve výši
28 750,00 tis. Kč. Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce
objektů ve správě společnosti Centra, v roce 2018 bylo zahájeno zpracování dokumentace, která
bude dopracována v roce 2019, kdy bude také zahájena realizace akce, společnosti Centra byla
v r. 2018 poskytnuta záloha ve výši 724 tis. Kč.
0044315 - Rekonstrukce bytového domu v ulici Pešlova z Fondu rozvoje dostupného
bydlení
Dle usnesení ZHMP č. 38/153 ze dne 14. 5. 2018 převod z investiční akce č. 0044068 ve výši
6 900,00 tis. Kč. Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce
objektů ve správě společnosti Centra, v roce 2018 bylo zahájeno zpracování dokumentace, která
bude dopracována v roce 2019, kdy bude také zahájena realizace akce, společnosti Centra byla
v r. 2018 poskytnuta záloha ve výši 307 tis. Kč.
0044316 – Rekonstrukce bytového domu v ulici Wassermannova z Fondu rozvoje
dostupného bydlení
Dle usnesení ZHMP č. 38/153 ze dne 14. 5. 2018 převod z investiční akce č. 0044068 ve výši
20 125,00 tis. Kč. Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce
objektů ve správě společnosti Centra, v roce 2018 bylo zahájeno zpracování dokumentace, která
bude dopracována v roce 2019, kdy bude také zahájena realizace akce, společnosti Centra byla
v r. 2018 poskytnuta záloha ve výši 903 tis. Kč.
0044317 – Rekonstrukce bytového domu v ulici Hřenská z Fondu rozvoje dostupného
bydlení
Dle usnesení ZHMP č. 38/153 ze dne 14. 5. 2018 převod z investiční akce č. 0044068 ve výši

3 680,00 tis. Kč. Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce
objektů ve správě společnosti Centra, v roce 2018 bylo zahájeno zpracování dokumentace, která
bude dopracována v roce 2019, kdy bude také zahájena realizace akce, společnost Centra
požádala o převod celé částky do roku 2019.
0044318 – Rekonstrukce bytového domu v ulici Karla Hlaváčka z Fondu rozvoje
dostupného bydlení
Dle usnesení ZHMP č. 38/153 ze dne 14. 5. 2018 převod z investiční akce č. 0044068 ve výši
18 687,50 tis. Kč. Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce
objektů ve správě společnosti Centra, v roce 2018 bylo zahájeno zpracování dokumentace, která
bude dopracována v roce 2019, kdy bude také zahájena realizace akce, společnost Centra
požádala o převod celé částky do roku 2019.
0044319 – Rekonstrukce bytového domu v ulici Makovského z Fondu rozvoje dostupného
bydlení
Dle usnesení ZHMP č. 38/153 ze dne 14. 5. 2018 převod z investiční akce č. 0044068 ve výši
20 700,00 tis. Kč. Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce
objektů ve správě společnosti Centra, která požaduje prostředky převést do roku 2019.
0041726 – Dům U Minuty
Schválen dodatek na dodatečné úpravy v původní projektové dokumentaci. Stavební úpravy
pro zřízení dočasného provozu Kreativního centra jsou téměř dokončeny, zbývá vybavit
interiéry nábytkem. Na trvalé stavební úpravy je nutné vysoutěžit zhotovitele projektové
dokumentace a u Staroměstské radnice probíhají projekční práce, zahájení realizace prací je
předpokládána v roce 2019.

MHMP - ROZ
0080630 - Dotace pro MČ Praha 8 - IV akce Výstavba budovy "Nová Palmovka"
Investiční prostředky na Výstavbu budovy „Nová Palmovka“ nebyly čerpány.

KAPITOLA 09
MHMP - ROZ
0043105 - Rezerva - výstavba budovy úřadu městské části Praha 12
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 18/20 z 16. 6. 2016 poskytnutí návratné
finanční výpomoci ve výši 250.000 tis. Kč městské části Praha 12 na akci 80145 – Výst.
budovy ÚMČ Praha 12. V současné době je Úřad městské části Praha 12 umístěn v sedmi
budovách v pěti různých od sebe značně vzdálených lokalitách. Dislokovaná pracoviště Úřadu
MČ Praha 12 svým rozprostřením po celém území Prahy 12 přináší značný diskomfort
občanům této městské části, zaměstnancům úřadu i jeho vedení. Výstavbou nové budovy
úřadu MČ Praha 12 budou účelně naplněny základní požadavky kladené na moderní a
efektivní způsob řízení chodu úřadu a na poskytování kvalitních služeb občanům. Odhad
investičních nákladů stanovil celkovou částku, spojenou se získáním nové budovy ÚMČ na
470.000 tis. Kč, včetně daně z přidané hodnoty. Městská část dokládá, že částku minimálně

ve výši 220.000 tis. Kč je schopna alokovat z vlastních zdrojů. Byla podepsána veřejnoprávní
smlouva INO/16/06/000317/2016 poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m.
Prahy městské části Praha 12 ve výši 250.000 tis. Kč na akci 80145 – Výst. budovy ÚMČ
Praha 12. Splatnost je stanovena na 20 let, přičemž první splátka bude uskutečněna 30. 9. 2023
ve výši 16.000 tis. Kč, každá následující vždy k 30. 9. daného roku ve výši 18.000 tis. Kč,
termín poslední splátky tak bude v roce 2036. Městská část předloží hl. m. Praze žádost
s konkrétními částkami a termíny čerpání návratné finanční výpomoci.

MHMP - AMP
0043457 - Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I
Z důvodů zdlouhavé přípravy projektové dokumentace a technických specifikací nezbytných
pro realizaci modernizace systému objektu Chodovec nebylo možné vyčerpat finanční
prostředky v roce 2018.

MHMP - INV
0040554 - Společný objekt Chodovec
Stavba byla dokončena v roce 2017. Finanční prostředky budou použity pro případné posudky
na reklamace - mimo záruční opravy.

MHMP - SLU
0005778 - Obměna a doplnění rozmnožovací techniky
V roce 2018 nebylo z rozpočtované částky čerpáno, nebyly vzneseny požadavky na nákup této
techniky. Částka bude použitá pro nákup vybavení „Reprocentra“.
0006567 - Rozšíření služeb telefonní ústředny Magistrátu hlavního města Prahy
V roce 2018 se nestihla realizovat další etapa postupné obnovy a modernizace telefonních
ústředen MHMP a k realizaci akce dojde až v roce 2019. Na dokončení etapy navrhujeme
převod nevyčerpané částky do roku 2019.
0008103 – Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce
Kompletní rekonstrukce Clam – Gallasova paláce byla zahájena 2. 10. 2018. Další úhrady
budou provedeny v letech 2019 - 2020. Rekonstrukce bude dle smlouvy o dílo (SOD) trvat 28
měsíců.
0042579 - Rozvoj a obnova jednotného bezpečnostního systému (JBS)
Cílem akce je optimalizace rozvoje stávajících systémů bezpečnostních prvků a zabezpečení
objektů MHMP. Na úrovni činností SLU je akce výhledově plánována minimálně do roku 2022.
0042972 - Licence k SW nástrojům – kapitola 09 v SLU
Akce je vytvořená z důvodu financování licencí a SW nástrojů v kap. 09 v SLU, především pro
potřeby odborů OKM a OVO. Požadavky na financování jsou často nepředvídatelné a nelze je
detailně naplánovat.

0043456 – Rekonstrukce stávajícího Operačního střediska krizového štábu v budově Nové
radnice (NR)
Komplexní rekonstrukce OS KŠ HMP a místnosti krizového štábu má za cíl vytvořit moderní
pracoviště operátorům, pracovníkům oddělení krizového managementu odboru RED a zároveň
vedení města při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Smlouva na rekonstrukci OS
KŠ HMP byla uzavřena v červenci 2018.
0044087 - Revitalizace objektu Varhulíkové
V současné době je hotova dokumentace pro provedení stavby a jsou známy celkové náklady
akce, které dosáhnou hodnoty přibližně 40 mil. Kč bez DPH. Během 4Q. 2018 proběhla veřejná
zakázka na výběr dodavatele. Samotná realizace je plánována na celý rok 2019.

Příloha k důvodové zprávě

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 147
ze dne 11.2.2019
k návrhu na úpravu schváleného rozpočtu vlastního hl.m. Prahy za účelem rozpuštění rezerv
dle usnesení ZHMP č. 2/18 ze dne 13.12.2018
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
změny názvů akcí, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení

II.

souhlasí
s úpravou rozpočtu dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení

III.

konstatuje, že
1.

pro investiční dotace pro městské části hl.m. Prahy poskytované v r. 2019 z
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy z jednotlivých rozpočtových kapitol platí pravidlo, že
budou poskytnuty na účel shodný s účelem zdrojové investiční akce v rozpočtu
vlastního hl.m. Prahy

2.

pro investiční dotace pro městské části hl.m. Prahy poskytnuté v r. 2019 z rozpočtu
vlastního hl.m. Prahy platí pravidlo, že u nich není možné požadovat změnu účelu,
na který byly poskytnuty

3.

pro investiční dotace pro městské části hl.m. Prahy poskytnuté v r. 2019 z rozpočtu
vlastního hl.m. Prahy platí pravidlo, že budou předmětem finančního vypořádání
městských částí hl.m. Prahy s rozpočtem vlastního hl.m. Prahy s tím, že v jeho
rámci bude možné požadovat ponechání nevyčerpané části dotace k čerpání na
stejný účel v r. 2020, nikoliv v letech následujících

IV.

ukládá
1. náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi, M.A.
1. předložit návrh na úpravu schváleného rozpočtu vlastního hl.m. Prahy za
účelem rozpuštění rezerv dle usnesení ZHMP č. 2/18 ze dne 13.12.2018
Zastupitelstvu hl.m. Prahy
Termín: 28.2.2019
2. MHMP - ROZ MHMP
1. provést změny názvů akcí dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení
Termín: 15.3.2019

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
R-32221
náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A., MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

