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Věc: Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 8. 1. 2017 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace o plánovaných investičních akcích MČ
Praha 20.

Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2019 zatím nebyl schválen, zatím tedy nebylo rozhodnuto, které z připravovaných
akcí budou realizovány v roce 2019 a zda budou vůbec realizovány.

Stavební akce, u nichž už byl vybrán dodavatel nebo uzavřena smlouva:

Název a stručný popis projektu Stav projektu Náklady na realizaci
v mil. Kč včetně
DPH

Rekonstrukce a přístavba stodoly v areálu Chvalské tvrze
k.ú. Horní Počernice

Je uzavřena smlouva o dílo
se společností První KEY-
STAV, a.s. (realizace od
12. 11. 2018 do 9. 7. 2019)

40,7

Park s přírodním dětským hřištěm – Jizbická (projektová
dokumentace společnosti terra florida, v.o.s., předmětem
projektu je vybudování parku na nezastavěném území
vymezeném ulicemi Jizbická, Markupova, Češovská,
Komárovská v Praze 20 - Horních Počernicích)

Probíhá zadávací řízení
(vybrán zhotovitel, zatím není
uzavřena smlouva)

16,1

Seznam připravovaných stavebních akcí MČ Praha 20, u nichž zatím nebylo rozhodnuto, zda budou realizovány
v roce 2019:

Název a stručný popis projektu
Předpokládané
náklady v mil. Kč
včetně DPH

Bytový dům Mezilesí 2056-2057 – rekonstrukce střechy
2,6

MŠ Ratibořická 2299 - oprava vodovodního potrubí, odpadů a WC - 2. etapa (projektová
dokumentace RIPS projekt s.r.o.)

0,5

Rekonstrukce komunikace Podůlší II. včetně opěrné zdi (projektová dokumentace
AF-CITYPLAN s.r.o.)

2,5

Stavba venkovního sportovního hřiště (projektová dokumentace EKIS, spol. s r.o., předmětem
projektu je vytvoření víceúčelového sportovního hřiště na nevyužívaném pozemku parc. č.
4276/1 v k.ú. Horní Počernice, při ulici V Lukách)

3,7



Rekonstrukce rodinného centra MUMRAJ.
Rekonstrukce bývalého výměníku na adrese Mezilesí 2058, jehož část využívá spolek
Mumraj z.s. Rekonstrukcí objektu dojde k podstatnému rozšíření prostor pro Mumraj z.s.
Rekonstrukce je realizačně připravována ve dvou etapách od května 2019 do října 2020.
Projektovou dokumentaci zpracovala společnost RIPS projekt s.r.o.

30,5

Rozvody ZTI II. etapa technický pavilon MŠ Spojenců 2170 2,5

Termín zahájení výběrových (zadávacích) řízení na jednotlivé akce nebyl stanoven. Budou zahajována po schválení
rozpočtu městské části Zastupitelstvem a následném schválení každé konkrétní akce Radou.

Připravované stavební akce, jejichž realizace se předpokládá v roce 2020 nebo později:

Název a stručný popis projektu Stav projektu Odhadované
náklady na
realizaci
v mil. Kč
včetně DPH

Půdní vestavba ZŠ Spojenců 1408 na projektová dokumentace
a vydáno pravomocné stavební povolení.

13,3

Denní stacionář pro seniory
a rozšíření domu s pečovatelskou
službou Třebešovská 18

V roce 2019 předpokládáme výkup pozemku, demolici starého
objektu a vypracování projektové dokumentace (nejprve DÚR
a DSP, po získání stavebního povolení DPS). Zhotovitel
projektové dokumentace zatím není vybrán. K zahájení
zadávacího řízení na zhotovitele stavby dojde po získání
stavebního povolení, dokončení PD a zajištění finančních
prostředků, termín vzhledem ke stavu rozpracovanosti ještě
nebyl stanoven.

Bude
vycházet

z projektové
dokumentace

Novostavba tělocvičny v Jívanské
ulici (na nároží ulic Jívanská
a Javornická)

Je zpracovaná projektová dokumentace pro společné územní
řízení a stavební povolení, která bude v roce 2019 doplněna
o projektovou dokumentaci řešící zřízení parkovacích stání při
západním okraji komunikace Jívanská. Po vydání
pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení
bude vypracována realizační projektová dokumentace
(Sportovní projekty s.r.o.). Zahájení zadávacího řízení na
zhotovitele stavby předpokládáme na přelomu roku 2020/2021.

Bude
vycházet

z projektové
dokumentace

Mezigenerační bytový dům
Náchodská 865 (stavba nového
dvoupodlažního bytového domu se
sedmi nájemními byty v kategorii
1+kk, s podlahovou plochou
24 - 35 m2).

Je vypracována dokumentace pro společné územní řízení a
stavební povolení, v roce 2019 předpokládáme získání
stavebního povolení a vypracování realizační projektové
dokumentace (projektová kancelář B K N, spol. s r.o.). Zahájení
zadávacího řízení na zhotovitele stavby předpokládáme po
schválení rozpočtu MČ na rok 2020.

Bude
vycházet

z projektové
dokumentace

Bytový dům Beranka (stavba
nového bytového domu se 14
nájemními byty s užitnou plochou od
33 m2/byt až po 86m2/byt na
pozemku KN parc. č. 36 v k.ú.
Horní Počernice)

Je vypracována dokumentace pro společné územní řízení a
stavební povolení, v roce 2020 předpokládáme získání
stavebního povolení a dokončení realizační projektové
dokumentace (projektová kancelář B K N, spol. s r.o.). Termín
zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby ještě nebyl
stanoven.

Bude
vycházet

z projektové
dokumentace

Ing. Zdeněk Vavruška
vedoucí odboru


