Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1141
ze dne 17.5.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy v kap. 0329 MHMP - ODO SK a v kap. 0254 OCP
MHMP v souvislosti s provozováním P+R parkoviště Troja v roce 2021
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 20.5.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček
R-38745
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1141 ze dne 17. 5. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347

Odbor/Organizace

MHMP - ODO SK
Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Číslo akce

Účel / Název akce

0092930000000 Správa a údržba komunikací
refundace nákladů na kyvadlovvou dopravu mezi
0095409000203
parkovištěm P+R Troja a Zoo Praha
Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

ODPA

UZ

ORJ

2212

0

0329

-1 487,90

3741

91

0254

1 487,90
0,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Radě HMP je předkládán návrh ke schválení na navýšení neinvestičního příspěvku Zoologické
zahradě hl. m. Prahy za současného snížení rozpočtu odboru dopravy MHMP – ODO SK ve výši
1 487,9 tis. Kč v roce 2021. Tyto finanční prostředky budou použity na refundaci nákladů
souvisejících se zajištěním kyvadlové dopravy mezi záchytným parkovištěm u tunelu Blanka a
Zoo Praha vzniklých v roce 2020.
Zoo Praha již na konci roku 2020 obdržela veškeré fakturace za zajištění kyvadlové dopravy od
poskytovatele služby Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., a zaslala žádost o refundaci
nákladů za rok 2020 ve výši 1 487 853, 32 Kč. Z důvodu dlouhé administrativy okolo hledání
finančních prostředků nebylo možné tuto žádost v roce 2020 vyřídit. Z tohoto důvodu dojde
k navýšení neinvestičního příspěvku Zoologické zahrady hl. m. Prahy v roce 2021.
Záchytné parkoviště P+R Troja se smíšenou funkcí bylo zřízeno na základě usnesení Rady HMP
č. 1705 ze dne 18. 07. 2017. Smíšená funkce provozu na tomto parkovišti spočívá ve střídání
jeho funkcí, a to v režimu bezobslužného parkoviště P+R a režimu parkoviště pro Zoo Praha.
Za uplynulé roky toto střídání mělo jen pozitivní ohlasy a to jak od zastupitelů MČ Praha - Troja,
tak od občanů této městské části. Dalším významným pozitivem opatření je to, že návštěvníci
ZOO Praha nezpůsobují dopravní komplikace na příjezdech do ZOO. I pro TSK hl. m. Prahy, a.s.
je toto střídání funkcí parkoviště pozitivní, neboť v období, kdy parkoviště P+R není plně
využíváno, může být využíváno jiným způsobem. Z pohledu hl. m. Prahy přináší střídání funkcí
na tomto parkovišti jeho lepší využívání, a tedy lepší hospodaření s prostorem pro parkování.
Pro rok 2020 bylo schváleno v této smíšené funkci provozu parkoviště i nadále pokračovat.
Zároveň bylo v tomto usnesení stanoveno, že Zoo Praha zajistí návaznou kyvadlovou
autobusovou dopravu z parkoviště přímo k areálu Zoo Praha a zpět. Režim parkoviště pro ZOO
byl v roce 2020 dle usnesení Rady č. 119 ze dne 27.1.2020 v následujícím rozsahu:
•
•
•
•

Parkoviště provozováno o víkendech a svátcích od 28. 3. 2020 do 30. 6. 2020
Parkoviště provozováno denně od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 tedy přes hlavní prázdniny
Parkoviště provozováno o víkendech a svátcích od 1. 9. 2020 do 1. 11. 2020
Veškerá pravidla pro provozování včetně obsluhy a ceníku byla řešena ZOO Praha,
která také zajistila návaznou kyvadlovou autobusovou dopravu z parkoviště přímo
k areálu ZOO Praha a zpět

Odbor ODO MHMP a TSK s tímto souhlasí. Emailová komunikace je k nahlédnutí u
zpracovatele.
Přílohy důvodové zprávy:
1) Žádost o refundaci nákladů od ZOO Praha
2) Příloha žádosti – fakturace Dopravního podniku hl. m. Prahy

