Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2892
ze dne 14.12.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 03 Doprava, stanovení a navýšení
celkových nákladů a zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí v
roce 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

plán realizace investic zajišťovaný Technickou správou komunikací a.s. dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření a zavedení nové investiční akce do centrálního
číselníku akcí dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 18.12.2020

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. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
R-38875
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2892 ze dne 14. 12. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

MHMP - ODO SK

Číslo akce

Účel / Název akce

0004347

Akce pro BESIP

0006046

Příprava staveb

0007125

Hlávkův most

0008108

U Sluncové

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
-22 783,00

56 000,00

2 000,00
1 000,00
2 064,00
0329

0044278

Konviktská

0044728

Cafourkova - U Skalky

0045376
0000000
Celkem

27 800,00

269,00

550,00

550,00

Rekonstrukce ZPS

4 900,00

4 900,00

Šolínova

30 000,00

12 000,00
0,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Předmětem tohoto návrhu je požadavek na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - ODO
SK, kapitola 03 – Doprava, pro činnosti zajišťované TSK hl. m. Prahy, a. s. (dále jen „TSK“).
K zajištění financování vybraných investičních akcí v požadovaném rozsahu budou
využity finanční prostředky původně určené na financování akcí, které nebudou v důsledku
objektivních důvodů v roce 2020 v požadovaném rozsahu čerpány.
V průběhu roku 2020 došlo v důsledku vládních opatření přijatých k ochraně veřejného zdraví
k prodloužení či úplnému pozastavení přípravy některých dílčích akcí, a to zejména z důvodu
utlumení činností orgánů státní správy a samosprávy. Ze stejného důvodu byly zastaveny
plánované rekonstrukce a opravy zajišťované správci inženýrských sítí (toto opatření postihlo
zejména PVK a PVS), jejichž činnosti byly omezeny pouze na řešení havarijních stavů. Takto
vyvolané změny v koordinaci ovlivnily realizaci některých stavebních prací i délku přípravy
akcí.
Finanční prostředky budou využity na financování níže uvedených akcí.
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Zvýšení celkem

22 783,00 tis. Kč

Snížení celkem

– 22 783,00 tis. Kč

0004347

– 22 783,00 tis. Kč

Akce pro BESIP

Technický popis akce:
Předmětem akcí pro BESIP jsou drobné stavební úpravy zvyšující bezpečnost na nebezpečných
křižovatkách a přechodech pro chodce ležících primárně na cestě dětí do škol. Příkladem
konkrétních úprav na přechodech pro chodce jsou dělící ostrůvky, stavební zpomalovací prahy,
vytažené chodníkové plochy, přisvětlení přechodů.
Aktuální stav akce:
Výše schváleného rozpočtu na rok 2020 vycházela z původně předpokládaných nákladů na
přípravu a realizaci stavebních prací u dílčích akcí s dokončenou přípravou dle stavu v období
přípravy rozpočtu na rok 2020. Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů
a činností souvisejících s přípravou některých akcí, která v důsledku komplikovaného
projednávání není dokončena v potřebném rozsahu a původně plánovaném termínu, nebude
možno v roce 2020 k realizaci stavebních prací přistoupit v celém předpokládaném rozsahu.
Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na
financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením
0006046

Příprava staveb

2 000,00 tis. Kč

Technický popis akce:
Předmětem akce je příprava nových akcí, a to v závislosti na předpokladu realizace dle
střednědobého výhledu. V rámci přípravy jsou zajišťovány projektové práce včetně zajištění
příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci, nezbytné
průzkumy a diagnostiky.

Aktuální stav akce:
Výše schváleného rozpočtu na rok 2020 vycházela z původně předpokládaných nákladů na
přípravu plánovaných a dalších dílčích akcí, jejichž příprava byla zahajována dle požadavků
HMP.
V současné době jsou dokončovány projektové práce akcí Starokolínská - Českobrodská, rozš.
komunikace, P21; Podnikatelská, rek. komunikace, P21; Vršovická - Moskevská, rek. odboč.
Pruhu, P10 a Most v ul. Seydlerova, X 048, rev. pěší zóny, P13, které by proti původnímu
předpokladu mohly být dokončeny a předány a převzaty již v letošním roce. V takovém případě
by mohlo dojít k překročení částky alokované v upraveném rozpočtu.
Navýšení finančních prostředků bude použito na dokončení zasmluvněných služeb souvisejících
s přípravou dílčích akcí, a to na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na
zajištění dalších činností, které předcházejí realizaci díla.
0007125

Hlávkův most

1 000,00 tis. Kč

Technický popis akce:
Předmětem akce je rekonstrukce souboru objektů Hlávkova mostu, který obsahuje sestavu
celkem 6 mostů. V rámci celkové rekonstrukce tohoto soumostí bude realizována rekonstrukce
a sanace všech mostních objektů, částečná demolice a nahrazení neúnosných prvků jednotlivých
mostů novými, oprava nájezdových ramp Bubenská a sanace základů těchto ramp.
Aktuální stav akce:
V současné době probíhá příprava akce, jejíž součástí jsou expertní činnosti, které jsou
dokončovány.
Navýšení finančních prostředků bude použito na dokončení zasmluvněných služeb na expertní
činností.
0008108

U Sluncové

2 064,00 tis. Kč

Technický popis akce:
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace U Sluncové. Nová vozovka bude s živičným
povrchem, chodníky z betonové dlažby. Z důvodu odvodnění komunikace bude zřízena nová
dešťová stoka s novými přípojkami na vpusti.
Aktuální stav akce:
V průběhu realizace stavebních prací byly řešeny změny během výstavby, které nebylo možno
v období přípravy akce předvídat, spočívající v přeložkách podzemního vedení inženýrských sítí,
které nebyly identifikovány v dostupných dokladech od správců sítí, zvýšení mocnosti vrstev
štěrkodrti a cementové stabilizace z důvodu zvýšení tuhosti vozovky v důsledku nedostatečné
únosnosti podloží a odstranění vrstvy železobetonových dílců, která znemožňovala řádné
provedení prací, a to včetně deponování suti na skládku.
Navýšení finančních prostředků bude použito na provedení zasmluvněných stavebních prací a
zajištění souvisejících odborných služeb.
0044278

Konviktská

269,00 tis. Kč

Technický popis akce:
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků, kterou dojde k odstranění následků
povodní z roku 2002. Šířkové uspořádání komunikace bude zachováno. Protože že se jedná o

památkově chráněnou oblast, bude proveden kryt vozovky z velké žulové dlažby a povrch
chodníků z mozaikové dlažby. Součástí akce je úprava odvodnění a lokální sanace podloží.
Aktuální stav akce:
Dokončuje se realizace stavebních prací. Výše schváleného rozpočtu na rok 2020 vycházela z
původně předpokládaných nákladů akce stanovených kvalifikovaným odhadem v období
přípravy rozpočtu na rok 2020, požadavek na úpravu rozpočtu akce jeho navýšením odráží reálné
potřeby finančních prostředků na zajištění zasmluvněných činností v roce 2020.
Navýšení finančních prostředků bude použito na provedení zasmluvněných stavebních prací a
zajištění souvisejících odborných služeb.
0044728

Cafourkova - U Skalky

550,00 tis. Kč

Technický popis akce:
Předmětem akce je rekonstrukce komunikací Cafourkova a U Skalky v Praze 8 včetně chodníků.
Součástí akce je integrace stavebního zpomalovacího prahu s přechodem v ul. Cafourkova,
výstavba nových uličních vpustí s přípojkami a stoky dešťové kanalizace.
Aktuální stav akce:
V průběhu realizace stavebních prací byly řešeny změny během výstavby, které nebylo možno
v období přípravy akce předvídat. Při realizaci zemních prací byla geotechnickým průzkumem
zjištěna nezpůsobilá parapláň, která musela být sanována. Požadavek na úpravu rozpočtu akce
jeho navýšením odráží reálně provedený rozsah prací.
Navýšení finančních prostředků bude použito na provedení zasmluvněných stavebních prací a
zajištění souvisejících odborných služeb.
0045376

Rekonstrukce ZPS

4 900,00 tis. Kč

Technický popis akce:
Předmětem akce je úprava veřejného prostoru v oblasti zón placeného stání, kde je dovoleno
podélné stání vozidel částečně na chodníku. Chodníky nemají zesílenou konstrukci a jejich šíře
neumožňuje komfortní pohyb chodců. Z tohoto důvodu budou provedeny bezbariérové úpravy,
výměna krytu, resp. zřízení parkovacího pásu na chodníku zesílením jeho konstrukce. Dále bude
zabezpečena ochrana inženýrských sítí a rozšíření průjezdu části vozovky mezi značením modré
zóny.
Aktuální stav akce:
Byla dokončena příprava dílčí akce Puškinovo nám., je vydané pravomocné stavební povolení a
dokončen výběr zhotovitele stavebních prací, k jejichž realizaci může být bezodkladně
přistoupeno.
Navýšení finančních prostředků bude použito na provedení zasmluvněných stavebních prací a
zajištění souvisejících odborných služeb.
0000000

Šolínova

12 000,00 tis. Kč

Technický popis akce:
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace, chodníků a parkovacích stání v ulici Šolínova
v Praze 6, s cílem zvýšit technické parametry stávající vozovky, aby odpovídaly současné
intenzitě provozu autobusových linek MHD. Součástí akce je úprava odvodnění, doplnění

přechodů pro chodce, výstavba zvýšené křižovatkové plochy a přeložky inženýrských sítí. Stavba
je v koordinaci se stavebním záměrem jiných investorů (PVS a PPD).
Aktuální stav akce:
Vozovka komunikace je v současné době v havarijním stavu a bezodkladně musí být z důvodu
provozu MHD odstraněny závady ve sjízdnosti. Stavba bude rozdělena do etap, tato část
rekonstrukce bude její 1. etapou. Předpoklad ukončení akce je v roce 2023.
Navýšení finančních prostředků bude použito na provedení zasmluvněných stavebních prací
souvisejících s odstraněním havarijního stavu a zajištění souvisejících odborných služeb.

