
Soupis investičních plánů MČ Praha 11 z rozpočtu na rok 2010 
 
 
Oddíl 22 – doprava 
 
Doprava v klidu   (zklidnění dopravy v obytných celcích – parkování) 
Návrh →→→→ 700 tis. Kč 
Finanční prostředky určeny na  přípravu realizační PD na zklidnění dopravy ve 2 lokalitách: 
Gregorova a Brandlova – východ; PD navazuje na případovou studii zpracovanou pro MČ – 
OÚR. Jedná se o vybudování hromadných garáží s počtem parkovacích stání 460 (4NP) a 700 
(4 NP). 
 
Cyklistické stezky  
Návrh →→→→  6 000 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. Prioritní úseky k realizaci budou upřesněny v rámci pracovní skupiny cyklotras 
a cyklostezek. Finanční krytí ve výši 4 000 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 
2009). PD pro stavební řízení 2. – 4. etapy cyklistických tras a stezek byla zpracována firmou 
Basepoint s.r.o. Původní smluvní termín nemohl být splněn vzhledem ke složitým 
majetkoprávním vztahům a složitým projednáváním pro stavební řízení (v r. 2009 je 
zpracována část PD). 
 
Dešťová kanalizace  U Transformační stanice 
Návrh →  1 000 tis. Kč 
Odvodnění komunikace v ul. U Transformační stanice bude realizováno na základě výzvy 
odboru výstavby ÚMČ a následně rozhodnutí 23. porady vedení. 
 
 
 
 
Oddíl 31 + 32 – vzdělávání a školské služby 
 
 
Mateřské školy 
návrh → 5 000 tis. Kč 

Navýšení míst v MŠ   (4 000 tis. Kč) - příprava a realizace počtu míst v MŠ.   
  
MŠ Sulanského 693   (1 000 tis. Kč) – vybudování nájezdu do areálu MŠ z ul. Novomeského, 
z důvodu bezpečného zásobování MŠ (příp. vjezdu sanitek, hasičů). 
 
Základní školy  
návrh → 22 000 tis. Kč 

Regenerace objektů ZŠ – finanční prostředky budou směrovány na regeneraci objektů ZŠ 
v návaznosti na získané dotace. 
- 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). 



- Detašovaná pracoviště MŠ v ZŠ   (2 000 tis. Kč) – rozšíření počtu míst v MŠ detašovanými 
pracovišti  v základních školách. Jedná se vybudování dalšího oddělení MŠ Jažlovická 2119 
v ZŠ Ke Kateřinkám 1400. V roce 2010 bude nejprve zpracován jednoduchý projekt všech 
stavebních úprav a následně proběhne jejich realizace. 
 
Projektová příprava 
návrh → 2 000 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 2010 
budou zpracovávány projektové dokumentace rekonstrukce ZŠ a MŠ, které vyplývají 
z rozpočtového výhledu do r. 2015 a technického stavu.  
 
Kamery do škol 
návrh → 1 000 tis. Kč 
Kamery do ZŠ spolufinancované se ZŠ; cíl zvýšení bezpečnosti a ochrany majetku po 
regeneraci a prevence vandalismu. Příslušný objekt školy bude vybrán v 1. čtvrtletí 2010. 
 
 
Oddíl 34 – tělovýchova a zájmová činnost 
 
Spoluúčast na rekonstrukcích školních hřišť – granty  HMP 
Návrh →  2 500 tis. Kč 
Jedná se o investiční akce, u kterých je MČ povinna zavázat se k finanční spoluúčasti ve výši 
30% z celkových nákladů  v rámci grantového programu HMP. Finanční krytí ve výši  1 500 
tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009). 
Na rok 2010 bude MČ žádat o grant HMP na tuto akci: 
Rekonstrukce stávající škvárové dráhy na dvoudráhový atletický ovál s umělým povrchem, 
skok daleký a vrh koulí   - ZŠ Donovalská 1684   

Realizace akce je odhadnuta ve výši cca 3 000 tis. Kč (OŠK vychází z kalkulace na  grant, 
který byl předkládán v roce 2007 včetně příslušného navýšení, orientační částka byla 
projednána dne 8. 7. 2009 s panem Boublíkem z OSM). 
 
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 → 16 000 tis. Kč 
Finanční prostředky určeny na dokončení PD akce Vodní svět. V roce 2009 bude zadána 
dokumentace ke stavebnímu řízení s cílem  vydání stavebního povolení a byla připravována  
realizační projektová dokumentace. Finanční krytí ve výši  14 000 tis. Kč je zajištěno 
z prostředků FRR (převod z r. 2009). 
 
Multifunk ční hala 
Návrh → 47 100 tis. Kč                                             
Finanční prostředky jsou určeny na dokončení okolí nové haly. Bude zpracována PD pro 
stavební povolení na realizaci prodloužení komunikace a výjezd z areálu ZŠ Květnového 
vítězství na stávající vozovku – ul. Květnového vítězství. Komunikace bude vedena nejprve 



v zeleném pásu podél ulice, ve kterém jsou uloženy inženýrské sítě, dále přes stávající pěší 
chodník k oplocení na betonové podezdívce, v areálu ZŠ nejprve po zatravněné ploše a pak po 
stávající živičné komunikaci. Komunikace je navržena jako sjízdný chodník, v oplocení bude 
umístěna pojezdová brána. Finanční krytí ve výši  41 100 tis. Kč je zajištěno z prostředků 
FRR (převod z r. 2009). 
 
Přeměna výměníkové stanice na horolezeckou halu se zázemím  
Návrh →  18 000 tis. Kč 
V současné době probíhá realizace,výběrové řízení proběhlo v roce 2009. Finanční krytí je 
zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009). 
 
Ostatní výdaje v oblasti sportu 
Návrh → 3 500 tis. Kč                                             
 zahrnuje výdaje na PD k akcím „Rekonstrukce hřiště Schulhoffova“  a „Rekonstrukce 
vnitrobloku Brandlova“ ve výši 2 000 tis. Kč.  Jedná se o hřiště s nevyhovujícím povrchem; je 
nutno provést rekonstrukci dle nových bezpečnostních předpisů. 

- akce „rekonstrukce hřiště Bohúňova – Jažlovická“ ve výši 1 500 tis. Kč, finanční krytí 
je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009). Důvodem převodu do r. 2010 je  
dohoda s dodavatelem stavebních prací s ohledem na klimatické podmínky. 

 
 
Oddíl 35 – zdravotnictví 
 
Dům zubní péče pro děti a rodinu , V Benátkách 1750  
Návrh → 11 400 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. Tato úprava vnitřních 
prostor započala v roce 2009 a bude dokončena v roce 2010. Finanční krytí je zajištěno 
z prostředků FRR (převod z r. 2009). 
 
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví  
Návrh →  3 000 tis. Kč  
Finanční prostředky jsou určeny na výměnu oken v objektu Filipova 2013, kde nájemcem je 
firma  SETRANS  – integrační centrum. 
 
 
Oddíl 36 – bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
 
 
Studie 
Návrh → 3 705 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, 

• regenerace vybraných vnitrobloků, 
• 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, 



• obytné zóny – parkování a dopravní značení (dle mandátní smlouvy se spol. JMpark). 
Z toho: 
   700 tis. Kč - aktualizace studií – nové studie vnitrobloků 
   500 tis. Kč - urbanistické (zastavovací) studie rozvojových ploch  
   200 tis. Kč – cyklostojany – projekty 
1 330 tis. Kč – studie - výstavba parkovacích objektů v ul. Gregorova, Vojtíškova, Hráského,  
                        Holušická, Plickova, Brandlova – východ. 
Finanční krytí ve výši 975 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009) a  
je smluvně vázáno na rozpracovaný „Model MČ Praha 11“ -  proplácí se na základě faktur za 
jednotlivé části Modelu, který bude dokončen až v roce 2010. 
 
Regenerace bytového fondu 
Návrh → 5 000 tis. Kč 
 
Regenerace  Majerského 2034-2039   (5 000 tis. Kč) 
V roce 2009 byla provedena rekonstrukce střechy včetně zateplení, rekonstrukce vstupů 
v severní části objektu, osazení výkonnější vzduchotechniky, včetně navazujících prací. Bylo 
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 určeno na 
dokončení regenerace Majerského 2039. 
 
Modernizace bytů  
Návrh → 3 000 tis. Kč     
V roce 2009 pokračovala modernizace uvolněných bytů z prostředků MČ Praha 11. 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 
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 starých nájemců). 
V některých případech je nutno vyměnit  původní, opotřebované PVC. 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 za účasti technika OSM a SF. 
 
Projektová příprava 
Návrh → 1 500 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 2015. 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. V roce 2010 je 
počítáno se zpracováním realizační PD na bytový dům Hviezdoslavova. 
 
Bezpečnostní systémy 



Návrh → 500 tis. Kč     
Křejpského 1531 (500 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. 
 
 
Oddíl 37 – ochrana životního prostředí 
 
Parky na JM 
Návrh → 750 tis. Kč 
Park U Chodovské vodní tvrze  (500 tis. Kč) 
Navržené finanční prostředky budou použity na realizaci Jihoměstského parku U Chodovské 
vodní tvrze, a to na umístění sochy. Očekává se spoluúčast hl. m. Prahy. 
Zoopark Prahy 11  (250 tis. Kč) 
V současné době probíhá proces přípravy projektu „zoopark“ pro potřeby žádosti o dotaci 
z fondů EU. Pro tyto potřeby je nutné odevzdat projekt ve fázi platného ÚR a SP a zároveň je 
potřeba vykonat opatření zabraňující devastaci připravovaného pozemku (oplocení aj.) do 
okamžiku založení staveniště a aktualizovat studii dle konečného projektu. Jedná se o 
pozemek KN 583/277 v k.ú. Háje, který byl nově svěřen MČ Praha 11 pro účel vybudování 
tohoto zařízení. K naplnění výše uvedených požadavků je potřeba zajistit financování v 
předpokládané výši 250 tis. Kč; financování další realizace bude řešeno až podle výše 
případné dotace z fondů EU.  
 
Kontejnerová stání 
Návrh →  20 630 tis. Kč                                             
Kontejnerová stání na tříděný komunální odpad  
13. schůze RMČ konaná dne 27.5.2009 usn.č. 0457/13/R/2009 schválila investiční záměr 
„Kontejnerová stání v oblasti Jižního Města“ s úkolem pro OSM „zabezpečit dokončení 
přípravy a realizaci investičního záměru“. Účelem investičního záměru je vybudovat 160 
kontejnerových stání pro umístění nádob na tříděný komunální odpad v oblasti Jižního Města 
ohraničené ul. Opatovská, Novomeského, jižní, východní a severní hranicí městské části, dále 
ul. Ryšavého, Pod Chodovem, Túrkova a Chilská. 
Důvodem pro vybudování pevných stanovišť pro sběrné nádoby je skutečnost, že kontejnery 
na tříděný odpad jsou umístěny na komunikacích nebo na plochách veřejné zeleně. Tyto 
kontejnery se stávají překážkami bezpečného dopravního provozu a jsou zdrojem znečištění 
okolní zástavby rozbitým sklem nebo rozfoukaným plastem či papírem. Z hlediska 
bezpečnosti dopravního provozu a ochrany životního prostředí je volné umístění sběrných 
nádob nevhodné. 
Pro přehlednost dokumentace bylo území MČ účelově rozděleno na oblasti A, B, C, D,  E, F a 
G a pro realizaci stavby (tj. pro územní řízení, jehož rozsah je určen výměrou stavební plochy 
nebo složitostí územního projednávání) jsou jednotlivá kontejnerová stání rozdělena do 8 
skupin – celkem 163 stání. 
V současné době je vydán platný územní souhlas a platná územní rozhodnutí na 120 stání, 
která lze realizovat.  

V roce 2009 jsou ve schváleném rozpočtu fin. prostředky na 14 stání skupiny „C“. Po 
ukončení výběrového řízení proběhne jejich realizace, na základě platného územního souhlasu 
ze dne 23. 9. 2008.     



V roce 2010 předpokládáme realizaci 35 stání v částce 10 000 tis. Kč a zpracování přípravné, 
realizační a dílenské dokumentace  částce    2 630 tis. Kč, celkem 12 630 tis. Kč, a to na 
základě vydaných rozhodnutí o umístění stavby z února 2009: 
územní řízení – skupina 1                    12 stání ÚR  z 2. 2. 2009 
územní řízení – skupina 2                                   2 stání  ÚR  z 5. 2. 2009 
územní řízení – skupina 3                                   11 stání  ÚR  z 6. 2. 2009 
územní řízení – skupina 4                                10 stání   ÚR z 12. 2. 2009 

V dalších letech se podle fin. možností bude pokračovat v další realizaci na základě shora 
uvedeného územního souhlasu z 23. 9. 2008– skupina 1: 

V roce 2011 předpokládáme realizaci  36 stání v celkové částce 10 000 tis. Kč 
V roce 2012 předpokládáme realizaci  35 stání v celkové částce 10 000 tis. Kč 
V roce 2013 předpokládáme realizaci  43 stání v celkové částce 12 300 tis. Kč 
 
Finanční krytí ve výši 8 000 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009). 
 
Regenerace vnitrobloků 
Návrh → 500 tis. Kč                                                  
V roce 2007 byla realizována část úpravy vnitrobloku Křejpského – Lečkova, konkrétně 
doprava v klidu a úprava komunikace Praha 4 – Chodov, ul. Křejpského; je smluvně sjednána 
pozastávka jako jistota po celou dobu záruční doby SOD č. 88/1/2006/D.  
 
Sadovnické úpravy a úpravy herních ploch    
Návrh →  51 392 tis. Kč 
Přeměna okrasných  nádrží  (1 392 tis. Kč) - finanční krytí je zajištěno z prostředků FRR 
(převod z r. 2009), finanční krytí je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009). 
Revitalizace ploch v Praze 11 (50 000 tis. Kč)  
Městská část Praha 11 získala v rámci druhé výzvy Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost, prioritní osa 2.1  Revitalizace a ochrana prostředí, dotaci na projekt 
Revitalizace nevhodně využívaných ploch v Praze 11. Předmětem projektu je rekultivace 63 
nefunkčních, nevyužívaných a bezpečnostně nevyhovujících dětských pískovišť na plochy 
zeleně, rekonstrukce 3 dětských hřišť dle aktuálních technických norem (Kloboukova, 
Hrdličkova- Babákova, Hrdličkova – Blatenská) a rekultivace okrasných nádrží v Kropáčkově 
a Mejstříkově ulici. 
Finanční krytí je zajištěno z prostředků privatizace BF – tyto prostředky budou po obdržení 
prostředků EU vráceny zpět do privatizace záměnou zdrojů. 
 
Rekonstrukce dětských hřišť  (rekonstrukce dětských hřišť, pískovišť a herních prvků ) 
Návrh → 11 072 tis. Kč 
Pro rok 2010 je navrženo 5 dětských hřišť, z toho 2 ve vnitrobloku ul. Křejpského a 3 
v lokalitách ulic Hrdličkova – Babákova, Hrdličkova – Blatenská a vnitroblok Kloboukova, 
na realizaci další části optimalizace počtu dětských hřišť a sportovišť (pískoviště, herní prvky, 
dopadové zóny, mobiliář a oplocení),  která byla usnesením  RMČ schválena k uvedení do 
souladu s platnými normami EU - ČSN EN 1176 a 1177. Dále budou finanční prostředky 
využity na rekonstrukci DH v ul. Láskova za domem č.p 1811. 
Finanční krytí ve výši 7 072 tis. Kč je zajištěno z prostředků FRR (převod z r. 2009). 
 
Ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí  
Návrh →   640 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 položce jsou zahrnuty 
studie, jejichž pořizovací náklady přesáhnou částku 60 tis. Kč a budou proto investicí. 
Finanční prostředky budou použity na zpracování dalších 4 studií na rekonstrukci sportovních 
hřišť, která byla vybrána usnesení RMČ č. 0291/9/R/2008 dne 16. 4. 2008 k zachování 
a rekonstrukci, a to v lokalitách ul. Šalounova, Ledvinova,  Dubnova – Hekrova,  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.  
Mimo výše uvedených sportovišť zbudou k realizaci v dalších letech sportoviště v lokalitách: 
Zlešická, Mikulova, Šalounova (u DDM), Zdiměřická, Zdiměřická – Radimovická, 
Hviezdoslavova – Ke Stáčírně. 
 
 
Oddíl 43 – Sociální péče a pomoc 
 
 
Dostavba SOZ Janouchova 670 
Návrh → 40 000 tis. Kč  
Předmětem akce je realizace dostavby ošetřovatelského zařízení, jejíž cílem je zvýšení 
kapacity zařízení ze současných 40 lůžek na 90, což výrazně přispěje k pokrytí stále rychleji 
rostoucí poptávky po tzv. odlehčovacích službách, které jsou určeny pro osoby se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. V roce 
2009 neměla MČ Praha 11 dostatek vlastních finančních prostředků k realizaci dostavby 
(uhrazena byla pouze projektová dokumentace.), tudíž nebylo možno vybrat dodavatele 
stavebních prací vzhledem ke lhůtám VŘ na podlimitní zakázky dle § 27 Zákona o Veřejných 
zakázkách na otevřené  řízení; toto neumožnilo vybrat zhotovitele a zahájit stavbu v roce 
2009. Finanční prostředky ve výši 40 mil. Kč jsou prozatím zajištěny z privatizace BF s tím, 
že MČ bude žádat v rámci fin. vypořádání o převedení nedočerpané účelové dotace z rozpočtu 
HMP z r. 2009 ve výši 12,8 mil. Kč do r. 2010 a dále bude MČ v průběhu roku žádat o další 
účelovou dotaci na tuto akci. 
 
 
Oddíl 53 – bezpečnost a veřejný pořádek 
 
 
Sídlo  MP 
Návrh →  1 000 tis. Kč                       
Služebna městské policie – Markušova 1555/18 – dokončení akce z roku 2009. V roce 2010 
budou provedeny terénní úpravy. 
 
 
 
Oddíl 61 – státní správa, územní samospráva 
 
 
Výpočetní technika 
Návrh → 3 953 tis. Kč 
Dle pokynu jsou položky rozpočtu navrženy ve stejné výši jako v roce 2009.  



Programové vybavení – 2 903 tis. Kč – nákup SW, rozšíření multilicence, upgrade v hodnotě 
nad 60 tis. Kč. V roce 2010 se plánuje nákup nové verze SW pro jednání RMČ a ZMČ (cca 1 
mil. Kč), licence databáze SQL (1,1 mil. Kč) 
Sudie, analýzy,oponentury – 370 tis. Kč – tyto výdaje bývají každoročně a vyplývají 
z běžného provozu dle potřeby.  
Výpočetní technika – 680 tis. Kč– finanční prostředky na nákup síťových tiskáren, 
multifunkčních zařízení a notebooků. 
 
Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 
Návrh  →  200 tis. Kč                                        
Finanční prostředky jsou určeny na případné rekonstrukce objektů ÚMČ, zejména havarijního 
charakteru. 
 
Nová radnice 
Návrh  →  2 000 tis. Kč                                
Jedná se o projektovou přípravu výstavby Nové radnice na pozemku vymezeném ulicemi 
Opatovská, Bajkonurská a Tatarkova. 
 
 
 
 


