Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1603
ze dne 3.8.2020
k návrhu na úpravu celkových investičních nákladů stavby č. 43326 Revitalizace
Královské obory v kap. 02
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
zvýšení celkových nákladů investiční akce OCP MHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat úpravu celkových nákladů akce dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 10.8.2020

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-37422
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 3. 8. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

OCP MHMP

Číslo akce

43326

Název akce

Revitalizace Královské obory
Celkem

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.
Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

Úprava celkových
nákladů*/ (v tis. Kč)

UZ

ORJ

45 000,00

0

0254

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

0,00
0,00

Důvodová zpráva

Předmětem tohoto tisku je schválení návrhu na úpravu celkových investičních nákladů (CIN) stavby
č. 44326 Revitalizace Královské obory z 77 mil. Kč na 122 mil. Kč, tj. navýšení o 45 mil. Kč.
Financování z akce č. 43326 – Revitalizace Královské obory bylo zahájeno v roce 2017. Z této akce
byla realizována převážná část obnovy centrální části Královské obory, zejména rekonstrukce dna a
hráze bývalého Rudolfova rybníka a přilehlého parteru před Šlechtovou restaurací (dokončeno
v 6/2020). V návaznosti na dokončené akce je počítáno s pokračováním rekonstrukcí přilehlých
prostorů.
Hlavní připravovanou realizací je rekonstrukce centrální osy od Šlechtovy restaurace směrem k
Výstavišti. Jedná se o ucelenou část, která propojí již nově zrekonstruované úseky. Cílem je obnova
historického propojení obou areálů, zkvalitnění pobytového a rekreačního potenciálu. Součástí realizace
je rekonstrukce komunikací, kompletní výměna mobiliáře, výměna a doplnění veřejného osvětlení,
vegetační úpravy, atd. Pro realizaci je zpracována studie s odhadem realizačních nákladů ve výši 31 mil
Kč, probíhá příprava zadání dalších stupňů projektové dokumentace.
Dalším připravovaným projektem, který je již před vydáním stavebního povolení a je připraven
k realizaci pro rok 2021 je rekonstrukce cesty od Gotthardské brány k bývalému nádraží Bubeneč. Jedná
se o jeden z hlavních vstupních prostorů do parku, jehož vzhled neodpovídá současným požadavkům
(nerovné asfaltové cesty prorostlé kořeny, nefunkční odvodnění, havarijní schodiště, dožívající
mobiliář, atd.). Nyní probíhá projednání dokumentace pro stavební povolení, realizační náklady na
základě kontrolního rozpočtu byly stanoveny na částku 8 mil Kč (vč. DPH).
Posledním projektem, který má již vydané stavební povolení a je připraven k realizaci je rekonstrukce
dětského hřiště Kaštánek. Jedná se o jedno z nejexponovanějších dětských hřišť ve Stromovce. Hřiště
je situováno na kraji parku a sousedí s ulicí Nad Královskou oborou, z této ulice oplocení hřiště značně
poškozeno od venčení psů a parkování automobilů. Cílem je zajištění opravy, tak aby se
zabránilo samovolnému odpadávání cihelné koruny oplocení a nedošlo ke zranění návštěvníků hřiště.
Realizační náklady byly stanoveny na základě kontrolního rozpočtu na částku 6 mil Kč (vč. DPH).
Navýšení o požadovanou částku umožní dokončení výše uvedených připravovaných realizací ve
Stromovce, a to v horizontu let 2021 – 2023.
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