
                                      Důvodová zpráva k tisku Z - 4662 
 
Zastupitelstvu hl.m. Prahy je předkládán návrh na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP 
roku 2016 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha – Běchovice, MČ Praha 
Kolovraty, MČ Praha 14, MČ Praha 20, MČ Praha 5, MČ Praha 6, MČ Praha – Slivenec, MČ 
Praha Suchdol, MČ Praha Zbraslav 
  
MČ Praha - Běchovice 
Obnova konstrukčních vrstev komunikací   
Pozemní komunikace v MČ Běchovice jsou ve značném rozsahu postižené lokálními  
destrukcemi, které  je pro  zlepšení  technického stavu  navrženo plošně  rekonstruovat. 
Náklady: 6.500,- tis. Kč 
 
MČ Praha - Kolovraty 
Rekonstrukce ulic Vášova a Ve Skále 
Pod  stávajícím povrchem  vozovky  se  nachází  nekvalitní podloží, které  je  příčinou mnoha 
poruch. Z tohoto  důvodu  je nutná  celková  rekonstrukce s novým  krytem  vozovky. 
Náklady:  4.000,- tis. Kč 
 
MČ Praha 14 
Točna Hostavice 
Předmětem akce je dořešení  prostoru v křižovatce ulic Novozámecká a Pilská. Návrhem  
se  řeší přehlednost prostoru, rekonstrukce stávající autobusové zastávky spolu s přechodem 
pro chodce a provedením  chodníku pro přístup chodců k přilehlému parku. 
Náklady:  2.000,- tis Kč 
 
Rekonstrukce chodníků ve čtvrti Nad Rybníkem 
Předmětem prací je rekonstrukce chodníků ve čtvrti Nad Rybníkem po výměně vodovodních 
řádů. Rekonstrukce proběhne ve třech etapách v období druhé polovině roku 2016 a na jaře  
2017. 
Náklady:  6.000,- tis Kč 
 
MČ Praha 20 
Rekonstrukce komunikace  Mezilesí  
Stavba zahrnuje komplexní rekonstrukci povrchu mezi ulicemi Chvalkovická a Jívanská v celé 
šíři uličního profilu s obnovou a doplněním dešťových  vod včetně řešení  ploch zeleně.   
Náklady:  5.000,- tis. Kč   
 
Chodníky Náchodská chodníky (v úseku městský okruh - Bystrá) 
Stavba zahrnuje rekonstrukci chodníků na severní i jižní části ul. Náchodská v úseku městský  
okruh – Bystrá.  Součástí  řešení je odvodnění, zřízení parkovacích stání, zřízení nového 
dopravního značení a úpravy pro osoby se  sníženou schopností pohybu a  orientace. 
Náklady:  7.000,- tis. Kč  
 
MČ Praha 5 
Obnova konstrukčních vrstev komunikací   
Předmětem projektu je rekonstrukce destrukcí konstrukčních vrstev komunikací 
v Hlubočepích a v Radlicích..   
Náklady:  7.000,- tis. Kč  
 
 
 



MČ Praha 6 
Obnova konstrukčních  vrstev komunikací  
V některých ulicích MČ Praha 6 nejsou po dokončených  inženýrských sítích provedeny 
povrchy komunikací. Z prostředků převedených z rozpočtu HMP je  navrženo dokončení 
povrchů v ulicích Kanadská, Na Okraji, Janouškova.     
 
Náklady celkem:  14.000,- Kč 
 
MČ Praha - Slivenec 
Dokončení komunikací po kanalizaci   
Předmětem prací je provedení povrchu  vozovek po výstavbě splaškové kanalizaci v ulicích 
Kotovka, V Doubcích a Na Křenkově, případně v dalších ulicích. V ul. Kotovka bude 
proveden  povrch  ze zámkové  dlažby v dl.cca 120m včetně  řešení  dešťových  vod (náklady 
1.300,- tis. Kč),  v  ul. V Doubcích bude  upraven stáv.štěrkový povrch a doplněn asfaltový  
povrch v dl.cca 90 m (náklady  800,- tis. Kč),  v ul. Na Křenkově (okružní cestu kolem centra 
a náměstí) bude proveden povrch z žulových kostek včetně řešení dešťových vod v délce cca 
200 m (náklady 3.100,- tis. Kč). 
 Náklady  úhrnem:  5.200,- tis. Kč 
 
MČ Praha - Suchdol 
Splašková kanalizace - Budovec III   
V roce 2016 se předpokládá zahájení  výstavby  splaškové kanalizace  na území MČ Suchdol 
odvádějící splašky na ČOV Roztoky. Jde o  výstavbu splaškové kanalizace DN 300 včetně 
veřejných částí kanalizačních přípojek v části Budovec, v povodí ČOV Roztoky. Jedná se o 
ulice Na Pasece, Na Rybářce, Na Vrchmezí, Osvobození, Suchdolská, Za Hřištěm, U Nového 
Suchdola a Při Hranici. Odvodnění je navrženo gravitačními stokami do čerpací stanice a 
výtlakem napojeno do stávající tlakové stoky v ulici Na Vrchmezí, odvádějící splašky  
na ČOV Roztoky. Poznámka:  MČ Praha Suchodol je plátce DPH.  
Náklady:  34.000,- tis. Kč 
 
MČ Praha - Zbraslav 
Zbraslavské náměstí - rekonstrukce chodníků a  autobusových zastávek 
Zbraslavské  náměstí  je křižovatkou frekventovaných ulic Žitavského, U Národní galerie, 
Bartoňova a Elišky Přemyslovny. Pro zvýšení  bezpečnosti  chodců byly v nejvíce kolizních 
místech doplněny přechody a nyní je nutno v nezbytně  nutném rozsahu provést  rekonstrukci 
navazujících chodníků a autobusových zastávek. 
Náklady:  4.000,- tis. Kč 
 


