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MCP20 006805/2023/OHSI/Str Mgr. Jitka Straňáková 17.03.2023 

Věc: Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 2. 3. 2023 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace o plánovaných 

investičních akcích MČ Praha 20. 

 Zasíláme seznam stavebních akcí, jejichž realizace již probíhá a akcí, které jsou na 

roky 2023 - 2024 plánovány. 

 

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

 

Název Stručné informace k projektu 

Náklady na 

realizaci 

v mil. Kč 

včetně DPH 

Tělocvična v ulici 

Jívanská 

Novostavba sportovní haly (tělocvičny) v ulici 

Jívanská na pozemku KN parc. č. 786/129.  

Zpracovatelem projektové dokumentace je 

společnost Sportovní projekty s.r.o. 

Probíhá zadávací řízení, které je ve fázi před 

uzavřením smlouvy o dílo. Stavba bude 

realizována od 04/2023 do 5/2024. 

138,6 

Nolčův park 

Realizuje společnost Bratři Gallové & spol. s.r.o. 

s termínem dokončení 06/2023. 

Předmětem akce je obnova parku mezi ulicemi 

Náchodská, Ve Žlíbku a Třebešovská. Práce 

zahrnují kácení stromů, obnovu parkových cest, 

realizaci automatického závlahového systému, 

výsadbu stromů a obnovu zeleně, instalaci 

mobiliáře. 

6,2 

 

 

  

 

AMA, s.r.o. 

Voroněžská 144/20 

460 01 Liberec 1 

 
 
 
 



Seznam připravovaných stavebních akcí MČ Praha 20, jejichž zahájení se 

předpokládá v roce 2023 nebo 2024: 

 

Název  Stručné informace k projektu 

Předpokláda

né náklady 

v mil. Kč 

včetně DPH 

Bytový dům Mezilesí – 

výměna rozvodů  

Výměna rozvodů vody a odpadního potrubí 

v panelovém bytovém domě Mezilesí 2056 (ve 24 

bytech dvanáctipatrového domu). Realizační 

projektovou dokumentaci zpracovává RIPS projekt 

s.r.o. Předpoklad zahájení výběrového řízení 

v květnu 2023. 

4,5 

Rozvody infrastruktury 

ICT v ZŠ Ratibořická 

1700 

Celková rekonstrukce metalické počítačové sítě, 

instalace nových aktivních síťových prvků 1 a 10 

Gbps s možností managementu, členění do 

virtuálních sítí (VLAN), podporou prioritizace 

provozu (QoS), s možnosti napájení určených 

zařízení skrze datový kabel (PoE+), s rezervou cca 

10 % volných portů v síťových přepínačích. 

Zpracovatelem dokumentace pro provádění stavby 

je společnost Design 4AVI s.r.o. O termínu 

realizace bude rozhodnuto v závislosti na získání 

dostatečných prostředků k realizaci. 

2,9 

 

 

Schválený rozpočet MČ Praha 20 je zveřejněn na úřední desce: 

https://www.pocernice.cz/urad/uredni-deska/?uid=3470 

V tabulkách nejsou uvedeny některé akce, které jsou zahrnuty v rozpočtu MČ, ale jejich 

realizace už byla dokončena nebo je těsně před dokončením. 
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