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Věc: Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 17. 3. 2021 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace o plánovaných investičních akcích MČ

Praha 20.

Zasíláme seznam stavebních akcí, jejichž realizace již probíhá a akcí, kteréjsou na roky 2021 - 2022 plánovány.

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

 

 

Náklady na

Název Stručné informace k projektu realizaci v mil.

Kč včetně DPH

Zateplení původní části Je uzavřena smlouva o dílo se společností PETRAIaan s.r.o.,

budovy ÚMČ Praha 20, realizace od 15. 4. 2021 do 30. 9. 2021. 5,3

Jívanská 647
 

Realizace od 22. 3. 2021 do 15. 8. 2021. Zhotovitelem je

Park Houslový klíč - GARTENSTA PLUS s.r.o.

vybavení Předmětem je výstavba drobné architektury, hřišť, dodání

herních a posilovacích prvků v parku u ulice Jizbická.

Realizace od 15. 6. 2020 do 12. 6. 2021. Zhotovitelem je EMV

Půdní vestavba ZŠ Spojenců s.r.o.

1408 Předmětem investiční akce je vybudování speciálních učeben, 16,7

kabinetů učitelů a sociálního zázemí v dosud nevyužívaném

půdním prostoru budovy ZŠ Spojenců 1408.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Předmětem je

rekonstrukce páteřních rozvodů vodovodu, kanalizace, VZT

a elektroinstalací v třídním pavilonu mateřské školy společně 2,5

4,5

 

 

ZŠ a MŠ Spojenců - rozvody

     

 

ZTI s kompletní výměnou sociálního zařízení. Realizace o letních

prázdninách 2021.

Bank. spojení: Komerční banka a.s. č. ú.: 107-6787610247/0100 Web: www.pocernice.cz

IČO: 00240192 DIČ: 0200240192 Email: urad@pocernice.cz

Datová schránka: seibq29 Telefon: 271071611 Fax: 281920 093



Seznam připravovaných stavebních akcí MČ Praha 20, jejichž zahájení se předpokládá v roce 2021:

 

Předpokládané

 

Název Stručné informace k projektu náklady v mil. Kč

včetně DPH

Novostavba sportovní haly (tělocvičny) v ulici Jívanská na

pozemku KN parc. č. 786/129.

Sportovní hala Horní Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost Sportovní 120 0

Počernice projekty s.r.o.

Předpoklad zahájení zadávacího řízení v červnu 2021 a realizace

stavby 09/2021 — 12/2022
 

Bytový dům Mezilesí —

výměna rozvodů

Výměna rozvodů vody a odpadního potrubí v panelovém

bytovém domě Mezilesí 2059 (ve 24 bytech dvanáctipatrového

domu). Realizační projektovou dokumentaci zpracovává RIPS

projekt s.r.o. Předpoklad zahájení výběrového řízení v červnu

2021.

4,5

 

Mezigenerační bytový dům

Náchodská

Stavba nového dvoupodlažního bytového domu se sedmi

nájemními byty v kategorii 1+kk, s podlahovou plochou

24 - 35 m2 na pozemcích KN parc. č. 1979 a 1980/1.

Je vypracována dokumentace pro společné územní řízení

a stavební povolení (projektová kancelář B K N, spol. s r.o.),

probíhá územní a stavebni řízení. Předpoklad zahájení

zadávacího řízení v létě 2021 se zahájením realizace ihned po

uzavření smlouvy o dílo.

Bude vycházet

z realizační

projektové

dokumentace

 

Rekonstrukce části ulice

Stoliňská 
Rekonstrukce části ulice Stoliňská včetně vytvoření parkoviště se

17 kolmými parkovacími místy u parčíku Šedivého v ulici

Stoliňská mezi Náchodskou ulicí a železniční trati Praha — Lysá

nad Labem. Předpoklad výběrového řízení a zahájení realizace v 2. polovině roku 2021.  1,6

 

 



Připravované stavební akce, jejichž realizace se předpokládá v roce 2022 nebo pozdéji:

 

 

 

 

 

Odhadované

náklady na

Název Stručné informace k projektu realizaci

v mil. Kč

včetně DPH

Stavba nového bytového domu se 14 nájemními byty s užitnou

plochou od 33 m2/byt až po 86m2/byt v ulici Tlustého na pozemku KN Bude

, „ parc. č. 36, 3938 v k.ú. Horní Počernice. vycházet

Bytovy dum Beranka Je vypracována dokumentace pro společné územní řízení a stavební z projektové

povolení (projektová kancelář B K N, spol. s r.o.). Územní a stavební dokumentace

řízení zatím nebylo zahájeno.

Stavba nového administrativního objektu v areálu místního Bude

Provozně administrativní hospodářství v ulici Lipí na pozemku KN parc. č. 1598. vycházet

objekt Projektovou dokumentaci pro stavební a územní řízení zpracovává z projektové

RIPS projekt s.r.o. dokumentace

Výstavba denního stacionáře pro seniory na pozemcích KN parc.

Denní stacionář pro seniory č. 5/1 a 5/2 v Horních Počernicích, které se nachází v bezprostřední Bude

a rozšíření domu blízkosti domu s pečovatelskou službou Třebešovská 17. Zatím je vycházet

s pečovatelskou službou vypracována pouze studlev, nebyl ještě vybrán zhotowtel prejektové z projektové

Třebešovská 17 dokumentace a nebylo doreseno vlastníctw pozemku 5/2. Termm dokumentace realizace stavby vzhledem ke stavu rozpracovanosti ještě nebyl

stanoven.   

Ing. Zdeněk Vavruška

vedoucí odboru

 


