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7.13 Požadavek na sestavení seznamu investičních akcí městské části Praha 20 
pro zařazení do požadavků na rozpočet hlavního města Prahy na rok 2013 
Materiál předložil Ing. Matějovský, OHSaI 
 
Jedná se o požadavek na sestavení seznamu investičních akcí městské části Praha 20 
pro zařazení do požadavků na rozpočet hlavního města Prahy na rok 2013. 
Návrh byl přijat jednohlasně. 
 
Usnesení č. 65/7.13/12 
RMČ Praha 20 
 
schvaluje 
seznam požadavků MČ Praha 20 na rozpočet hl. m. Prahy na rok 2013: 
 
ZŠ Ratibořická - rekonstrukce půdního prostoru II. etapa 15.000 tis. Kč         
Stavba multifunkční haly - I.etapa     10.000 tis. Kč 
Sklenářství - centrum služeb     16.000 tis. Kč 
Reko komunikací po dostavbě inž. sítí    15.500 tis. Kč 
Program obnovy chodníků v MČ Praha 20                6.000 tis. Kč 
MŠ Spojenců - zateplení a výměna oken   6.000 tis. Kč 
Rekonstrukce parků v Horních Počernicích   10.000 tis. Kč 
Rekonstrukce oken ve FZŠ Chodovická - poslední etapa 4.500 tis. Kč 
Obnova zeleně v městské části     7.500 tis. Kč 
Revitalizace bytových domů Mezilesí 2056-2060, II. etapa 10.000 tis. Kč 
 
ukládá 
OHSaI předložit hl. m. Praze seznam požadavků na rozpočet HMP na rok 2013  
Termín: 15.8.2012 
 
 

 



 

 

    

Stavba multifunkční haly - I. etapa 

Požadavek: 10.000 tis. Kč 

MČ Praha 20 připravuje projektovou dokumentaci výstavby sportovní haly. Zatím je vypracována studie. 

Hala bude navržena jako víceúčelová a bude sloužit pro interiérové míčové hry a gymnastiku s nutným 

zázemím jak pro interiérové, tak i pro exteriérové míčové hry a atletiku. Hala bude situována v přímé 

návaznosti na sportovní areál základních a středních škol na nároží ulic Jívanská a Javořická, v prostoru, 

který je v současné době využíván jako dětské hřiště (parcely č. 786/129 a 786/70). Hala bude využívána 

především pro potřeby základní tělesné výchovy navazujících škol, dále pro potřeby organizované 

sportovní aktivity stávajících klubů a také pro komerční sportovní využití.  Základní rozměry haly budou 

45x24 m. V hale bude tribuna pro cca 150-200 diváků.  

Do konce roku 2012 se předpokládá vyhotovení projektové dokumentace a vydání stavebního povolení. 

Celkové odhadované investiční náklady jsou 42,9 mil. Kč. 

 


