
Investiční výdaje MČ Praha 11 pro rok 2009 
Podkladem je rozpočet pro rok 2009 schválený zastupitelstvem MČ Praha 11 dne 8.12. 2008. 
 
O d b o r    s p r á v y    m a j e t k u 
 
Doprava v klidu   (parkování) 
Návrh →→→→ 2 300 tis. Kč 
Finanční krytí ve výši 2 300 tis. Kč je z prostředků FRR (převod z roku 2008). 
 
Cyklistické stezky  
Návrh →→→→ 7 300 tis. Kč 
Finanční prostředky určeny na realizaci části cyklistických tras připravených v roce 2007 tam, 
kde jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy, dle Studie řešení cyklotras a cyklostezek v rámci 
MČ Praha 11. V  současné době se zpracovává PD  pro cyklistické trasy a stezky na území 
MČ  (2. - 4. etapa) dle předané  schválené studie řešení cyklotras a cyklostezek v rámci MČ 
(zpracovala společnost DIPRO – duben 2007). Prioritní úseky k realizaci budou upřesněny 
v rámci pracovní skupiny cyklotras a cyklostezek. Termín dokončení PD je 04/09 (5 747,7 tis. 
Kč); fin. krytí  ve výši 5 300 tis. Kč je z prostředků FRR (převod v r. 2008). 
Na tuto akci bude MČ Praha 11 žádat účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy. 
 
Pěší komunikace 
Návrh →  1 800 tis. Kč 
Finanční prostředky určeny na přípravu realizace bezpečných přechodů pro pěší dle studie 
OÚR zpracované v roce 2008. Bude zpracována jednostupňová PD na navrhovanou úpravu, 
případně vybudování nových  přechodů pro chodce, dle zpracované studie (25 přechodů). 
V roce 2009 proběhne realizace stavebních úprav, jedná se o informativní ukazatele rychlosti 
průjezdu vozidel (nově osazené informativní radary 15 ks), bezbariérové přechody pro 
chodce, vozíčkáře a cyklisty, zvýraznění přechodů u ZŠ a poblíž velkých křižovatek červenou 
barvou a umístění reflexních dopravních značek, včetně přisvícení přechodů tam, kde je 
nedostatečné veřejné osvětlení. V současné době probíhají jednání s Odborem dopravy 
MHMP (BESIP) o upřesnění konkrétních přechodů, které bude realizovat MHMP. Zbývající 
přechody bude realizovat MČ Praha 11.  
 
O d b o r   s p r á v y    m a j e t k u 
 
Mateřské školy 
návrh → 2 000 tis. Kč 
MŠ Dubnova 806   - úprava vnitřních prostor pro potřeby MŠ; dříve pronajato SF. 
 
Základní školy  
návrh → 58 202 tis. Kč 
Detašovaná pracoviště MŠ v ZŠ - technické zhodnocení ZŠ   (6 500 tis. Kč) - rozšíření počtu 
míst v MŠ detašovanými pracovišti  v ZŠ. V důsledku  výsledků přijímacího řízení do MŠ pro 
školní rok 2008/2009 a odhadu v příštích letech vznikla potřeba zvýšení počtu míst; v ZŠ 
naopak volné prostory, které se mohou upravit. Po dohodě  se všemi řediteli MŠ a ZŠ 
proběhla za účasti p. Maixnera, zástupce starosty pro oblast školství, Dr. Urierové, zástupce 
hygieny hl.m.Prahy, technika OSM a OŠK prohlídka vytipovaných prostor v objektech: 
v ZŠ Pošepného nám. 2022 pro MŠ Blatenská 2145 
v ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782 pro MŠ Hroncova 1882 
v ZŠ Ke Kateřinkám 1400 pro MŠ Jažlovická 2119 



v ZŠ Donovalská pro MŠ Mírového hnutí 1680 
OŠK ve spolupráci s OSM zpracoval návrh realizace úprav v ZŠ. V roce 2008 bude 
zpracován jednoduchý projekt všech stavebních úprav, v roce 2009 proběhne jejich realizace. 
  
ZŠ Květnového vítězství 1554  (20 000 tis. Kč) - finanční prostředky určeny na dokončení 
regenerace objektu dle projektu zpracovaného v roce 2008 (vyzdění spojovacích krčků, 
výměna oken s přizděním do zateplení střechy). 
 
ZŠ Mikulova 1594   (17 000 tis. Kč) - finanční prostředky určeny na dokončení regenerace 
objektu dle projektu zpracovaného v roce 2008 (vyzdění spojovacích krčků, výměna oken 
s přizděním do zateplení střechy). 
 
ZŠ Chodov,  Květnového vítězství 57  (1 800 tis. Kč)  - rekonstrukce rozvodů ÚT v kotelně - 
systém vytápění ÚT  je centrální.  Již zpracovaná dokumentace rekonstrukce kotelny uvažuje 
o výměně rozdělovače ÚT, rozdělení centrálního systému ÚT na několik samostatně 
otápěných větví, instalaci moderní jednotky měření a regulace s napojením na centrální 
dispečink. Tato akce byla plánovaná již v roce 2004. Realizace této akce přinese zřizovateli 
úspory v oblasti tepelné energie a komfortnější ovládání topného režimu pro základní školu. 
 
 ZŠ Květnového vítězství 1554  (800 tis. Kč)  - lapač tuků; jedná se o dodávku a instalaci 
lapače tuků, které produkuje varna. Lapač tuků by musel být zahlouben před hospodářský 
pavilon C. 
 
ZŠ Donovalská 1684  (800 tis. Kč)  - jedná se o dodávku a instalaci lapače tuků, které 
produkuje varna. Lapač tuků by byl instalován do technického podlaží pavilonu A. 
 
Projektová příprava 
návrh → 7 000 tis. Kč 
Z této položky rozpočtu jsou financovány projektové dokumentace, popř. studie, které jsou 
nutným podkladem pro rozsáhlejší rekonstrukce školských objektů, popř. jsou podkladem pro 
žádosti o dotace – z rozpočtu HMP, ze státního rozpočtu a z evropské unie. V roce 2009 
budou zpracovávány projektové dokumentace rekonstrukce ZŠ a MŠ, které plynou 
z rozpočtového výhledu do r. 2014 a technického stavu. PD pro stavební povolení a prováděcí 
PD na rekonstrukci obvodového pláště pavilonu tělocvičen ZŠ K Milíčovu, studie a 
jednostupňový projekt na detašovaná pracoviště MŠ  v  ZŠ Pošepného náměstí 2022,  v ZŠ 
Ke Kateřinkám 1400, v ZŠ Campanus a v ZŠ Donovalská 1782. Další projektové 
dokumentace, jejichž nutnost zpracování vznikne v průběhu roku 2009, budou také 
financovány z této položky.  
 
Kamery do škol 
návrh → 4 280 tis. Kč 
Kamery do ZŠ spolufinancované se ZŠ; cíl zvýšení bezpečnosti a ochrany majetku po 
regeneraci a prevence vandalismu. Fin. krytí  ve výši 1 280 tis. Kč je z prostředků FRR 
(převod z r. 2008). 
 



O d b o r    š k o l s t v í    a    k u l t u r y 
 
Spoluúčast na rekonstrukcích školních hřišť – granty  HMP 
Návrh →  570 tis. Kč 
Jedná se o investiční akci, u které je MČ povinna zavázat se k finanční spoluúčasti ve výši 
30% z celkových nákladů, v rámci grantového programu HMP na rok 2009. MČ bude žádat o 
grant HMP na akci „Sprintérská rovinka (70%)“. Jedná se o atletickou rovinku s umělým 
povrchem (4 dráhy, 60 m), skok do dálky a kruh pro vrh koulí a hod diskem – ZŠ Mikulova 
1594, Praha 4; náklady na celou akci činí 1 897 tis. Kč. 
 
O d b o r    s p r á v y    m a j e t k u 
 
Projektová dokumentace 
Návrh → 700 tis. Kč 
Navržené finanční prostředky jsou určené na zhotovení projektové dokumentace na 
rekonstrukce školních hřišť dle požadovaných grantů OŠK. 
 
Vodní svět 
Návrh → 26 000 tis. Kč 
Finanční prostředky určeny na pokračování přípravy výstavby Vodního světa. V roce 2009 
bude zadána dokumentace ke stavebnímu řízení s cílem  vydání stavebního povolení a bude 
připravována  realizační projektová dokumentace. Finanční  krytí  ve výši 11 000 tis. Kč je z 
prostředků FRR (převod v r. 2008). 
Na tuto akci bude MČ Praha 11 žádat účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy. 
 
Multifunk ční hala ZŠ Květnového vít. 1554 
Návrh → 38 000 tis. Kč 
Akce rozpracovaná v roce 2008, kdy byla vybudována přeložka teplovodu. Hala bude 
vybudována na zpevněné ploše o rozměrech 60x40 m. Součástí stavby budou šatny +WC, 
WC pro návštěvníky, sklady (zázemí 165 m2). Hřiště na boxlakros, volejbal, malou kopanou, 
florbal apod. bude vymezeno demontovatelným mantinelem o rozměrech 26x56 m. 
U mantinelů budou trestné a hráčské lavice. Dále bude vybudována tribuna pro 250 
návštěvníků. Také je nutné zřídit v areálu parkovací místa.  
Finanční krytí ve výši 33 000 tis. Kč je z prostředků privatizace BF. 
Na tuto akci bude MČ Praha 11 žádat účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, příp. MF 
ČR. 
 
Ostatní výdaje v oblasti sportu 
Návrh →  11 162 tis. Kč 
- zahrnuje akci  „Rekonstrukce hřiště Bohúňova – Jažlovická“ ve výši 6 862 tis. Kč; akce 
rozpracovaná z roku 2008, předpokládaná cena rekonstrukce  vychází ze schváleného IZ. 
V současné době se zpracovává PD  s termínem dokončení  30.11.08. Realizace v roce 2009, 
sestávající z rozdělení stávající plochy 45x45 m na tři samostatné části, které budou odděleny 
síťovými přidělovacími stěnami; první část bude sloužit pro házenou a futsal, druhá část hřiště 
pro basketbal a třetí část jako relaxační bude vybavena 2 stoly pro stolní tenis a dále 
posilovacími stroji. Finanční  krytí  ve výši 4 500 tis. Kč je z prostředků FRR (převod z r. 08). 
- a  akci „Rekonstrukce sportovního hřiště v ul. Zlešická“ ve výši 4 300 tis. Kč. Sportovní 
hřiště je schváleno usnesením RMČ č. 0604/19/R/2007 ze dne 18.7.2007 a zařazeno 
k rekonstrukci v rámci projektu Optimalizace sítě veřejně přístupných sportovních hřišť na 



území JM. Po zpracování PD bude provedena realizace rekonstrukce stávajícího hřiště na 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem  pro  házenou, futsal, volejbal, nohejbal a tenis. 
 

O d b o r    s p r á v y    m a j e t k u 

Opatovská 1763 (poliklinika) 
Návrh → 2 400 tis. Kč 
Prostředky jsou určeny na zpracování technické studie pro zahájení koncesního řízení. 
Rekonstrukce objektu je navržena dle zpracovaného Generelu zdravotnictví, realizace je 
podmíněna zvýšením kapacity parkovacích míst. Finanční  krytí  je zajištěno z prostředků  
FRR (převod z r. 2008). 
 
Centrum zubní péče, V Benátkách 1750  
Návrh → 5 000 tis. Kč 
V souvislosti s rozšířením zdravotní péče pro obyvatele MČ Prahy 11 bude v objektu 
V Benátkách 1750 v rámci rekonstrukce zřízeno centrum zubní péče. Bude provedena 
rekonstrukce vnitřních prostor včetně úpravy dispozic. 
Na tuto akci bude MČ Praha 11 žádat účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, MZ ČR, 
příp. MF ČR. 
 

O d b o r   ú z e m n í h o   r o z v o j e 

Studie 
Návrh → 2 500 tis. Kč 
Pořizování dokumentů charakteru studií (nad 60 tis. Kč) dle aktuální potřeby pro řízení 
koncepce rozvoje území Jižního Města, to vše ve vazbě na strategii rozvoje:  

• stabilizace Jižního Města přípravou podkladů pro doplňování území o chybějící 
funkce, 

• koncepce dopravy (vč. veřejné dopravy,  řešení dopravy v klidu a cyklistiky), 
• řešení rozvojových lokalit na území Jižního Města přípravou zastavovacích podmínek, 
• v oblastech týkajících se rozvoje Jižního Města odborná pomoc pracovním skupinám 

zřízeným RMČ. 
Z toho: 
   300 tis. Kč - Studie umístění cyklistických stojanů a parkovišť 
   900 tis. Kč - Urbanistické (zastavovací) studie rozvojových ploch (např. Trojmezí, Na 
  Jelenách, Exnárova aj.) 
1 300 tis. Kč - Urbanistický model Prahy 11 - cca 25 panelů 
 
O d b o r    s p r á v y    m a j e t k u 
 
Mikulova 1572-74 – rekonstrukce střešního pláště – zateplení   (950 tis. Kč) 
Střešní krytina je v celé ploše degradovaná stářím, místy je poškozená, dochází k častým 
případům zatékání do bytů a společných prostor. Lokální opravy jsou omezeně účinné a 
neekonomické. OSM navrhuje kompletní rekonstrukci včetně zateplení. 
 
Výměna výtahů v objektu Petýrkova 1949-1953   (1 300 tis. Kč) 
Byla objednána výroba 2 ks výtahů - dokončení akce z r. 2008; finanční  krytí  je zajištěno z 
prostředků FRR (převod v r. 2008). 



 
Regenerace  Majerského 2034-2039   (6 500 tis. Kč) 
Projekt regenerace připraven v r. 2007, akce byla rozpracována v r. 2008. V roce 2009 bude 
provedena rekonstrukce střechy včetně zateplení, rekonstrukce vstupů v severní části objektu, 
osazení výkonnější vzduchotechniky, včetně navazujících prací. Bude dokončeno osazení 
EPS (elektronický požární systém), EZS (elektronická zabezpečovací  signalizace),  CCTV 
(přístupový systém). Cílem regenerace je prodloužení životnosti objektu, zvýšení užitné 
hodnoty a snížení energetické náročnosti. Finanční  krytí  je zajištěno z prostředků FRR 
(převod z r. 2008). 
 
Regenerace  Jažlovická 1314-1315   (4 000 tis. Kč) 
Akce rozpracovaná z r. 2008, v roce 2009 bude akce dokončena s cílem zvýšení užitné 
hodnoty objektu, snížení energetické náročnosti a zabezpečení objektu; finanční  krytí  je 
zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2008). 
 
Modernizace bytů  
Návrh → 10 000 tis. Kč     
V roce 2008 bylo přistoupeno k modernizaci uvolněných bytů z prostředků MČ Praha 11. 
Nejstarší byty v MČ Praha 11 jsou staré již skoro 30 let. Pokud si nájemci bytů na vlastní 
náklady neprovedli rekonstrukci těchto bytů, jsou ve velké části v původním vybavení:  

• Prohnilá umakartová jádra, která obsahují zárodky plísní. Zkorodované kovové 
konstrukce, které tyto umakartové desky nesou, takže v některých případech ani není 
možná výměna desek. Původní zařizovací předměty (vana, umyvadlo, WC mísa, 
baterie) vykazují značné opotřebení. 

• Elektrické rozvody a jističe v bytech jsou poddimenzovány (zvýšil se počet 
elektrospotřebičů). 

• Stěny v bytech byly polepeny tapetami na holý panel bez omítek nebo štuků a tyto 
tapety jsou v některých bytech ještě dodnes (zvláště u starších nájemců). 

• Jako podlahová krytina bylo při výstavbě bytů použito PVC, které pokud nájemce 
překryl kobercem, je v současné době ještě funkční, ale pokud bylo používáno přímo, 
je poničené. 

• Kuchyňské linky v bytech mají vyhnilé vrchní desky, poničené a nefunkční panty a 
oloupaný svrchní nátěr. 

OSM navrhuje opět v uvolněných bytech vyzdívat jádra a opravovat podle možností výše 
uvedené závady na základě prohlídky bytu.  
 
Projektová příprava 
Návrh → 5 600 tis. Kč     
OSM navrhuje použít finanční prostředky  na přípravu a zpracování projektové dokumentace 
ve smyslu Zásad pro sestavení finančního plánu hospodářské činnosti a rozpočtu MČ Praha 
11 na regeneraci bytových domů dle zpracovaného výhledu do roku 2014. Jednalo by se o 
zpracování projektové dokumentace řešící sanaci konstrukcí a spojů panelů lodžií a 
obvodového pláště, zateplení fasády objektu, zastřešení vstupů, související výměnu 
klempířských a zámečnických prvků, malování společných prostor, repase zábradlí a vodících 
lišt ve společných prostorách, rekonstrukce páteřního rozvodu až po bytové elektroměry, 
rekonstrukce systému domovního telefonu, instalace EPS, EZS, AZS, CCTV. 
Finanční  krytí  ve výši 1 600 tis. Kč je z prostředků FRR (převod z r. 2008). 
 
Bezpečnostní systémy 
Návrh → 3 700 tis. Kč     



Křejpského 1531 (500 tis. Kč)  a Brandlova1641  (700 tis. Kč)      
CCTV – uzavřený televizní okruh, jehož cílem je zajištění monitorování předního a zadního 
vstupu do jednotlivých vchodů bytového domu, kamery na plášti, které hlídají plášť budovy a 
oba vstupy, na každém patře kamera sledující prostor před výtahy, digitální záznamové 
zařízení s možností přenosu na MDC. Finanční  krytí ve výši 2 500 tis. Kč je zajištěno z 
prostředků FRR (převod z r. 2008). 
 
 
Kontejnerová stání  
Návrh → 2 899 tis. Kč     
Akce připravená v roce 2008 - vybudování nových kontejnerových stání na směsný 
komunální odpad pro domy ve vlastnictví MČ Praha 11, které zamezí volnému pohybu nádob 
a odstraní se jejich umístění na komunikaci nebo na plochách veřejné zeleně a bude 
znemožněno znečišťování ploch veřejného prostranství volně odloženým odpadem vedle 
nádob. V roce 2009 bude realizováno kontejnerové stání u objektů Bachova 1566, 1568, 
Brandlova 1383-5, Brandlova 1641, Mikulova 1571, Steinerova 735, Šalounova 2025, 
Tererova 1551, Valentova 1744. Finanční  krytí ve výši 899 tis. Kč  je zajištěno z 
prostředků FRR (převod z r. 2008). 
 

O d b o r    s p r á v y    m a j e t k u 

Parky na JM 
Návrh → 6 500 tis. Kč 
Využití požadovaných finančních prostředků proběhne následovně: 
Jihoměstský park – konečná III. etapa  (4 000 tis. Kč) 
Navržené finanční prostředky budou použity na realizaci poslední III. etapy výstavby 
Jihoměstského parku u Chodovské vodní tvrze, a to na realizaci minigolfu,  na oplocení 
původní i nové části parku, na  sociální zařízení a zařízení pro správce včetně připojení na 
inženýrské sítě a dále na realizaci okrasného jezírka. 
Na tuto akci bude MČ Praha 11 žádat účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy. 
Zoopark Prahy 11  (2 500 tis. Kč) 
Navrhovaná částka bude použita na přípravu a realizaci naučného parku v blízkosti ul. 
K Milí čovu – Exnerova dle zpracované studie (ing. arch. Oliva). Budou vybudovány pavilony 
biotopu, vyder, ptáků a šelem, dále vodní svět, prostor pro chov ovcí a koz, zázemí pro 
návštěvníky (občerstvení, WC) a volný prostor pro přednášky nebo různá dětská představení. 
 
Kontejnerová stání 
Návrh → 12 630 tis. Kč                                             
Kontejnerová stání na tříděný komunální odpad v oblasti Opatova  (5 000 tis. Kč) 
Výstavba nových 20 kontejnerových stání bude realizována na základě schváleného 
investičního záměru č. 0204/9/R/2007 na jednání rady MČ konané dne 21.3. 2007. Účelem IZ 
je vybudovat celkem 20 kontejnerových stání pro nádoby na tříděný komunální odpad. Nová 
kontejnerová stání zamezí volnému pohybu nádob, umístění na komunikaci nebo na plochách 
veřejné zeleně a sníží se znečišťování ploch veřejného prostranství volně odloženým odpadem 
vedle nádob.  
Kontejnerová stání na JM – dokumentace a příprava   (1 930 tis. Kč) 
Vyčleněno na přípravu dalších kontejnerových stání na JM, dle zpracované studie z roku 
2007. Cílem je zlepšit průjezdnost komunikací, zabránit pohybu kontejnerů po komunikaci a 
místo esteticky upravit s cílem dodržení všech hygienických a dopravních předpisů. 



Kontejnerová stání na JM – realizace   (5 700 tis. Kč) 
Architektonická studie „Kontejnerová stání v oblasti Jižního Města“ z roku 2008 předpokládá 
vybudování 160 kontejnerových stání na tříděný odpad na části území MČ Praha 11 (oblast 
vymezená ul. Novomeského, jižní, východní a severní hranicí MČ Praha 11, ul. Ryšavého, 
Türkova, Chilská a Opatovská). 
Celkové náklady stavby byly ve studii vyčísleny na 39 467 tis. Kč bez DPH. Z navržené 
částky bude možné postavit cca. 18 kontejnerových stání. 
 
Regenerace vnitrobloků 
Návrh → 700 tis. Kč                                                  
V roce 2007 byla realizována část úpravy vnitrobloku Křejpského – Lečkova konkrétně: 
Doprava v klidu a úprava komunikace Praha 4 – Chodov, ul. Křejpského; smluvně sjednána 
pozastávka jako jistota po celou dobu záruční doby SOD č. 88/1/2006/D. Finanční  krytí ve 
výši 200 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2008). 
 
 
Sadovnické úpravy a úpravy herních ploch    
Návrh →  7 000 tis. Kč 
Odstranění betonového mobiliáře a úpravy nevhodných terénních modelací na  JM II    
(5 000 tis. Kč) 
Částka je určena na dokončení uvedené akce odstranění nevhodného betonového mobiliáře a 
s tím spojené terénní a sadové úpravy na území JM II vymezeném ul. U Kunratického lesa - 
Ryšavého–Na Ovčíně–Gregorova. Mobiliář byl popsán v podrobné studii zpracované OÚR.  
Přeměna okrasných  nádrží  (2 000 tis. Kč) 
Návrh vychází ze zpracovaných studií přeměny trvale poškozených, neopravitelných 
a nevhodně umístěných okrasných nádrží v ul. Kropáčkova (fin.prostředky ve výši 3 118 tis. 
Kč) a ul. Mejstříkova (finanční prostředky ve výši 2 623 tis. Kč; pozn. v lokalitě ul. 
Kropáčkova nejsou doposud vyřešeny majetkoprávní vztahy k pozemku č. parc. 663 v k.ú. 
Háje). V případě realizace vzniknou místo nádrží odpočívadla s nově vysázenými dřevinami 
a rekreačním trávníkem. Prostory bude nadále možno využívat k rekreaci a oddechu. 
V případě, že MČ uspěje s podáním projektu přeměny nádrže v ul. Mejstříkova a obdrží 
dotaci na realizaci z EF, bude tato částka či její část (v případě nutné spoluúčasti) vrácena do 
rozpočtu MČ k dalšímu využití. 
 
O d b o r    ž i v o t n í h o   p r o s t ř e d í 
 
Rekonstrukce dětských hřišť 
Návrh → 8 500 tis. Kč 
 
Rekonstrukce dětských hřišť  (6 300 tis. Kč), z toho: 
- částka 5 500 tis. Kč – pro rok 2009 jsou navržena 3 dětská hřišť na realizaci další části 
optimalizace počtu dětských hřišť (pískoviště, herní prvky, dopadové zóny, mobiliář a 
oplocení), která byla usnesením RMČ č. 0296/12/R/2005 ze dne 26.4. 2005 schválena 
k uvedení do souladu s platnými normami EU - ČSN EN 1176 a 1177. Jedná se o lokality: 1. 
lokalita ulic Hrdličkova – Babákova, 2. lokalita ulic Hrdličkova – Blatenská a 3. 
lokalita vnitroblok Kloboukova. 
- částka 800 tis. Kč  – je navrženo na celkovou rekonstrukci stávajícího oploceného hřiště 
v ul. Valentova. Hřiště bylo opraveno v roce 2001 a v současné době již herní prvky a 
mobiliář častým provozem dosluhuje. Odbor proto navrhuje provést celkovou rekonstrukci 



hřiště, které je součástí systému schválených hřišť výše uvedeným usnesením RMČ. Opravu 
doporučila i odborná roční kontrola firmy SPORTSERVIS – Zdeňka Houžvičková. 
 
Rekonstrukce sportovišť:   (2 200 tis. Kč) 
Jedná se o rekonstrukci sportovního hřiště v ul. K Jezeru – V Hájích (schváleno usnesením 
RMČ č. 0604/19/R/2007 ze dne 18.7.2007 a zařazeno k rekonstrukci v rámci projektu 
Optimalizace sítě veřejně přístupných sportovních hřišť na území Jižního Města).  
 
Sadovnické úpravy a úpravy herních ploch    
Návrh → 1 500 tis. Kč 
1. Přeměna nadbytečných hřišť   (1 500 tis. Kč) 
Úpravy nevhodných terénních modelací - finanční prostředky budou použity zejména na 
zahájení přeměny těch nadbytečných hřišť, která nebyla usnesením RMČ č. 0296/12/R/2005 
ze dne 26.4.2005 zařazena do optimalizačního systému hřišť, ale je nutné je buď nadále 
provozovat, nebo postupně přeměňovat na odpočívadla a veřejnou zeleň. Jsou zde zahrnuta ta 
hřiště, jejichž přeměna si vyžádá úpravy v rozsahu investic. Další lokality budou upřesněny až 
na základě rozhodnutí o obdržení či neobdržení dotace z evropských fondů, kdy MČ Praha 11 
žádala o finanční prostředky na přeměnu nadbytečných DH na pozemcích MČ Praha 11 a hl. 
m. Prahy (ve správě MČ). V případě volných finančních prostředků je možné přeměnit hřiště 
v ul.: Květnového vítězství, Benkova, Bohúňova a Brandlova, případně další. 
2. Úpravy  vynucených tras v zeleni  (0 tis. Kč) 
Jednalo by se o pokračování legalizace přešlapů přes travnaté plochy veřejné zeleně 
(v lokalitách ul. Arkalycká – A. Malé u č.p. 529, Láskova – Roztylská k MHD, Jarníkova, 
Augustinova u č.p. 2086, Donovalská u MHD). Chodníky by byly vystavěny z betonové 
zámkové dlažby uložené do štěrkopískového lože. 
3. Úpravy pěších cest v původní části parku u Chodovské vodní tvrze   (0 tis. Kč) 
V původní části parku u Chodovské vodní tvrze je v současné době mlatový povrch cest 
provozem a vlivem klimatických podmínek vymletý, značně nerovný a jeho stav se každým 
rokem zhoršuje. V parku u Chodovské vodní tvrze, kde probíhají svatební obřady, 
se shromažďuje a fotografuje každý týden mnoho lidí, kteří zde prožívají své sváteční chvíle. 
Nerovný povrch by se mohl stát příčinou úrazu. Odbor navrhuje celkovou opravu cest tak, 
aby byly schůdné bez omezení a dříve dokončená část parku byla ve stavu, kdy nebude 
zřejmý rozdíl mezi původní částí a nově založeným parkem U Chodovské tvrze. 
4. Výsadba stromořadí v Opatovské ulici   (0 tis. Kč) 
V případě zařazení prostředků do rozpočtu by se jednalo o realizaci výsadby stromořadí ve 
středním dělícím pásu ul. Opatovské. V roce 2008 se předpokládá dokončení zadané studie 
realizace, včetně všech potřebných vyjádření a souhlasů. 
 
Ostaní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí 
Návrh →  700 tis. Kč 
V částce jsou započítány předpokládané náklady na vypracování studií, které jsou nutné 
k předložení investičních záměrů RMČ Praha 11 ke schválení. V této podpoložce jsou 
zahrnuty studie, jejichž pořizovací náklady přesáhnou částku 60 tis. Kč a budou proto 
investicí. Finanční prostředky v roce 2009 budou použity na zpracování 6 studií na 
rekonstrukci sportovních hřišť (dle usnesení RMČ č. 0291/9/R2008 dne 16. 4. 2008) 
k zachování a rekonstrukci, a to v lokalitách ul. Jarníkova – Klírova, Dubnova – Hekrova, 
Ledvinova, Mikulova, Šalounova, Zdiměřická a dále na studie přeměny dalších nadbytečných 
dětských hřišť a sportovišť na zeleň a odpočívadla, které doposud nebyly zpracovány a úprava 
si vyžádá investiční náklady.  
 



O d b o r    s p r á v y    m a j e t k u 
 
Sídlo  MP 
Návrh →  1 000 tis. Kč                       
Služebna městské policie – Markušova 1555/18 
Rekonstruovaný objekt bývalých jeslí se nachází v Markušově ulici na Chodově v Praze 11. 
Stavba je převážně jednopodlažní, na jihovýchodě je v části dvoupodlažní. Objekt byl v roce 
2002 přeprojektován na azylový dům, později rekolaudován jako administrativní. 
Cílem nového architektonicko-dispozičního řešení je vytvoření nové služebny Městské policie 
městské části Praha 11. V první etapě se jednalo o služebnu bez možnosti přístupu veřejnosti, 
v druhé etapě je uvažováno s kompletní rekonstrukcí, přestavbou a dostavbou objektu tak, aby 
vyhovoval provozu městské policie v celém rozsahu. Druhá etapa je řešena novým projektem 
a zahrnuje včetně administrativní části i ředitelství, prostory pro veřejnost a celkové zázemí.  
Celkový dispoziční koncept vychází ze současných požadavků a standardů služeben městské 
policie a vznikal za přímé účasti členů MP. První etapa byla navrhována s přímou znalostí 
možné navazující druhé, tak aby při dostavbě docházelo k minimálním zásahům do již 
dokončené části. Z tohoto důvodu je zde umístěno zázemí pro obě etapy. Prostory řešené ve 
druhé etapě obsahují spíše kancelářské, treningové a shromažďovací prostory a prostory 
určené pro styk s veřejností. Standard je určován současným trendem moderních 
administrativních budov. Budou vybourány všechny stávající příčky, některé části vnějších 
stěn, budou stržena obě schodiště do 2. NP a bude instalováno schodiště nové, hlavní, které 
bude situováno v jiném poli skeletu než jsou stávající. Dispoziční změny se také promítají do 
změn výplní otvorů a tím přímo i do fasád. Fasády jsou navrženy tak, aby se jen výjimečně 
boural stávající železobetonový plášť. Materiálové řešení zůstává původní bílá omítka 
s ocelovými okny doplněnými hliníkovými exteriérovými žaluziemi. Nově vytvořené okrasné 
římsy budou obloženy preoxydovaným měděným plechem v zelené barvě. Spojovací krček, 
ve kterém je umístěna posilovna, bude opatřen lehkou hliníkovou fasádou tmavošedé barvy. 
Střecha ve spádování zůstává původní, dojde pouze k jejímu zateplení.   
Na financování této akce  MČ Praha 11 podala žádost o účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. 
Prahy ve výši 15 000 tis. Kč. 
 

O d b o r    k a n c e l á ř   t a j e m n í k a  

Nestavební investice 

Návrh → 2 650 tis. Kč 
 
Telefonní ústředna  (2 400 tis. Kč) 
Jedná se o nákup nové telefonní ústředny, stávající je na základě odborného posudku 
v nevyhovujícím technickém stavu. 
 
Ostatní  (250 tis. Kč) 
Stejně jako ve schváleném rozpočtu na rok 2008, jedná se o fin. prostředky na obměnu a 
modernizaci kancelářské techniky.  
 
Výpočetní technika 
Návrh → 3 653 tis. Kč 
Dle pokynu jsou položky rozpočtu navrženy ve stejné výši jako v roce 2008. Navržený 
rozpočet je dostatečný, nicméně opět nesplňuje doporučení poradenských firem, že náklady 
na informatiku by měly tvořit 3-5 % celkového rozpočtu organizace (firmy). Díky pokynu 



vycházet z posledního schváleného rozpočtu nevychází návrh z trendových křivek,  
ale z absolutních částek. 
1) software   

 nový SW (agendy, infrastruktura)      2 803 000,00 Kč  6111 

 studie, analýzy, oponentury          370 000,00 Kč  6119 

 rozšiřovací moduly stávajícího SW         100 000,00 Kč  6111 

    

2) hardware   

 síťové tiskárny a multifunkční zařízení         140 000,00 Kč  6125 

 obnova notebooků         240 000,00 Kč  6125 
 
Nové agendy budou pořízeny na základě Informační koncepce, kterou by RMČ měla schválit 
do konce čtvrtletí. Výdaje na studie, analýzy a oponentury jsou každý rok. Mohly by se 
účtovat do provozních prostředků, ale OI je dle doporučení (a jsou-li přes 60 tis. Kč) účtuje 
jako nehmotný majetek. Kromě náhrady stávajícího SW se určitě objeví i jen nějaké rozšíření. 
Proto OI pamatuje v rozpočtu částkou 100 tis. Kč. Položky u HW si dovoluji předpokládat, že 
jsou srozumitelné. 
 
O d b o r   s p r á v y   m a j e t k u 
 
Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 
Návrh  →  397 tis. Kč                                        
Finanční prostředky jsou navrženy na rekonstrukci vodovodního řádu v objektu ÚMČ 
Ocelíkova a dále na nutné zakrytí venkovní ventilace – zatékání vody do vzduchotechniky v 
objektu ÚMČ Bohúňova; finanční  krytí  ve výši 197 tis.Kč je zajištěno z prostředků FRR 
(převod z r. 2008). 
 
Nová radnice 
Návrh  →  2 000 tis. Kč                                
Jedná se o projektovou přípravu výstavby Nové radnice.  Pokud Rada a Zastupitelstvo 
městské části schválí ke konci roku 2008 záměr pořízení objektu radnice, budou prostředky 
využity na přípravu výběrových řízení spojených s realizací tohoto záměru. 


