
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1227 
ze dne  24.5.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 03 Doprava v roce 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 03 Doprava a navýšení celkových 
nákladů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření včetně úpravy celkových nákladů akcí dle bodu I. 
tohoto usnesení 

Termín: 28.5.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
Tisk: R-40532  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1227 ze dne 24. 5. 2021

0004346 Zapojení úspory hospodaření minulých let 30 000,00

0042131 Zapojení úspory hospodaření minulých let 45 000,00

0043927 Zapojení úspory hospodaření minulých let 35 000,00

0045746 Zapojení úspory hospodaření minulých let 8 500,00

0045750 Zapojení úspory hospodaření minulých let 3 500,00

0045751 Zapojení úspory hospodaření minulých let 16 000,00

0092930 Správa komunikací – vyúčtování roku 2020 2212 2324 182 301,60

C e l k e m 320 301,60

C e l k e m 182 301,60

81150000
MHMP - ODO SK

ODPA UZ

UZ

Číslo akce

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

0329

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Účel / Název akce ORJ

ORJ

Úprava rozpočtu běžných výdajů 

Odbor/Organizace

POL

0329 182 301,602212

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA

00929300 Správa a údržba komunikacíMHMP - ODO SK

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 



C e l k e m 138 000,00

6 780,00

0045751

0042131

0045750 Most u Depa Hostivař, Y532, P10

0045746 Plzeňská, rek. komunikace, P5

0043927 Úpravy povrchů při SSZ

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

35 000,00

ORJ

Praha bez barier

UZ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

MHMP - ODO SK

0004346 Infrastruktura pro chodce a cyklisyty

0329

Mosty v ul. V Jezírkách, demolice X585+X583, P11

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce
Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

30 000,00

16 000,0016 000,00

45 000,00

3 500,00 3 500,00

8 500,00

77 437,00
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Důvodová zpráva 

Předmětem tohoto návrhu je požadavek na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů a běžných 

výdajů MHMP – ODO SK, kapitola 03 – Doprava, pro činnosti zajišťované TSK hl. m. Prahy,  

V průběhu roku 2020 došlo v důsledku vládních opatření přijatých k ochraně veřejného zdraví 

k prodloužení či úplnému pozastavení přípravy některých 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 a 

harmonogram činností správy a údržby komunikací. 

Žádost o zapojení úspory hospodaření minulých let, z finančních prostředků v kap. 0329 

nevyčerpaných v roce 2020, k čerpání do roku 2021 navýšením rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP – ODO SK.  

ORG Název akce 
Částka 

v tis. Kč 

0004346 Infrastruktura pro chodce a cyklisty 30 000  

0042131 Praha bez barier 45 000  

0043927 Úpravy povrchů při SSZ 35 000  

0045746 Plzeňská, rek. komunikace, P5 8 500  

0045750 Most u Depa Hostivař, Y532, P10 3 500  

0045751 Mosty v ul. V Jezírkách, demolice X585+X583, P11 16 000  

CELKEM  138 000  

0004346  Infrastruktura pro chodce a cyklisty 30 000 tis. Kč  

Předmětem akce je výstavba cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované 

trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů s cílem oddělit v největší možné míře 

cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.  

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 dočerpány v předpokládané výši z důvodu prodloužení 

období přípravy jednotlivých dílčích akcí vlivem utlumení činností dotčených orgánů státní 

správy a samosprávy a dalších institucí v důsledku vládních opatření přijatých k ochraně 

veřejného zdraví. Protipandemická opatření rovněž ovlivnila v případě některých dílčích akcí 

termín realizace stavebních prací, které nebyly provedeny v původně předpokládaném termínu 

a rozsahu.  

0042131  Praha bez barier 45 000 tis. Kč  

Předmětem akce je odstraňování překážek na chodnících a pěších trasách v lokalitách 

stanovených komisí Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, které omezují osoby se 

ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Realizace stavebních 

prací spočívá v úpravách přístupnosti k majetku DP hl. m. Prahy, úpravách bezbariérových 

přechodů na komunikacích a bezbariérovém zpřístupnění stanic metra a tramvají. 

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 dočerpány v předpokládané výši z důvodu prodloužení 

období přípravy jednotlivých dílčích akcí vlivem utlumení činností dotčených orgánů státní 
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správy a samosprávy a dalších institucí v důsledku vládních opatření přijatých k ochraně 

veřejného zdraví. Protipandemická opatření rovněž ovlivnila v případě některých dílčích akcí 

termín realizace stavebních prací, které nebyly provedeny v původně předpokládaném termínu 

a rozsahu.  

0043927 Úpravy povrchů při SSZ 35 000 tis. Kč 

Předmětem akce je realizace víceprací při obnovách SSZ a KK ("Projekt Praha") vyvolaných 

změnou relevantních právních předpisů – např. chodníková vyhláška, a úpravy povrchů po 

výkopech v celé šíři chodníku.  

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 dočerpány v předpokládané výši z důvodu prodloužení 

období přípravy jednotlivých dílčích akcí vlivem utlumení činností dotčených orgánů státní 

správy a samosprávy a dalších institucí v důsledku vládních opatření přijatých k ochraně 

veřejného zdraví. Protipandemická opatření rovněž ovlivnila v případě některých dílčích akcí 

termín realizace stavebních prací, které nebyly provedeny v původně předpokládaném termínu 

a rozsahu.  

Úprava CNA navýšením představuje náklady na zajištění realizace dílčích akcí s ohledem na 

jejich projektovou připravenost a zajištění kontinuity projektové přípravy.  

K úpravě CNA dochází z 10.000 tis. Kč o 77.437 tis. Kč na 87.737 tis. Kč. 

0045746 Plzeňská, rek. komunikace, P5 8 500 tis. Kč  

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Plzeňská v úseku od muzea Trabantů až po ul. 

Bucharova v Praze 5, a to včetně autobusových zastávek MHD, spočívající v sanaci podkladní 

vrstvy, položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi zajišťující snížení hladiny hluku a 

obnově vodorovného dopravního značení. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, těles a 

přípojek uličních vpustí. 

V roce 2020 byly finanční prostředky čerpány na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací 

včetně dopravního značení, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon 

technického a autorského dozoru stavby a další specifické činnosti nezbytné k realizaci akce. 

Finanční prostředky nebyly v důsledku posunutí termínu zahájení realizace stavebních prací 

dočerpány v předpokládané výši. 

Úprava CNA reflektuje aktuální požadavky na rozsah a způsob provedení stavebních prací. 

K úpravě CNA dochází z 51.000 tis. Kč o 6.780 tis. Kč na 57.780 tis. Kč. 

0045750 Most u Depa Hostivař, Y532, P10 3 500 tis. Kč  

Předmětem akce je demolice mostní objektu Y532, který vede přes kolejiště v depu Dopravního 

podniku ve stanici metra Hostivař v Praze 10, bez náhrady.  

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu prodloužení období přípravy vlivem 

utlumení činností dotčených orgánů státní správy a samosprávy a dalších institucí v důsledku 

vládních opatření přijatých k ochraně veřejného zdraví, což způsobilo také zpoždění ve výběru 

zhotovitele stavebních prací. V důsledku těchto prodlev se nepodařilo u DPP zajistit pro rok 

2020 výluky tratí. 

Úprava CNA reflektuje aktuální požadavky na rozsah a způsob provedení stavebních prací. 

K úpravě CNA dochází z  6.500 tis. Kč o 3.500 tis. Kč na 10.000 tis. Kč. 
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0045751 Mosty v ul. V Jezírkách, demolice X585+X583, P11 16 000 tis. Kč  

Předmětem akce je demolice obou mostních objektů X585 a X583 nad komunikací Opatovská 

na úrovni ulice V Jezírkách v Praze 11 bez náhrady.  

Finanční prostředky nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu prodlevy v dokončení projektových 

prací vlivem utlumení činností dotčených orgánů státní správy a samosprávy a dalších institucí 

v důsledku vládních opatření přijatých k ochraně veřejného zdraví. Z uvedeného důvodu nebyla 

v původně předpokládaném termínu zahájena ani realizace stavebních prací. 

Úprava CNA reflektuje aktuální požadavky na rozsah a způsob provedení stavebních prací. 

K úpravě CNA dochází z 16.000 tis. Kč o 16.000 tis. Kč na 32.000 tis. Kč. 

Žádost o zapojení úspory hospodaření minulých let, z finančních prostředků v kap. 0329 

nevyčerpaných v roce 2020, k čerpání do roku 2021 navýšením rozpočtu běžných výdajů 

MHMP – ODO SK. 

ORG Název akce 
částka 

v Kč vč. DPH 

0092930 Správa a údržba komunikací 182 301 574 Kč 

Převedené finanční prostředky budou využity na zajištění následujících činností:  

Mosty diagnostika 20 000 000 Kč 

Proti původnímu předpokladu z období přípravy rozpočtu na rok 2021 je definován požadavek 

na zajištění diagnostiky těchto mostních objektů: Mánesův most, Růžičkova rokle a dále budou 

ve větším rozsahu uskutečněny hlavní mostní prohlídky, mimořádné mostní prohlídky pro 

analýzu předepjatých mostů a běžná diagnostika. 

Mosty běžné opravy 45 500 000 Kč 

Proti původnímu předpokladu z období přípravy rozpočtu na rok 2021 je definován požadavek 

na navýšení alokovaných finančních prostředků na zajištění běžných oprav těchto mostních 

objektů: Pod Žvahovem, most D009, P5; Štěpařská, most X054, P5; Barrandovský most, most 

X042, P5; K Dubči, most R029, P21; Lávka Na Lávce; Milíčovský potok, P10; Most Závodu 

Míru; Lávka Černošice; Želivka; Nad Džbánem. 

Jmenovité opravy 71 900 000 Kč 

Proti původnímu předpokladu z období přípravy rozpočtu na rok 2021 je v rámci jmenovitých 

oprav definován požadavek na zařazení oprav komunikací Klikatá a Budovatelská. Kromě 

uvedeného vznikla potřeba navýšení alokovaných finančních prostředků na zajištění opravy 

mostních objektů B 062 - Švehlova, oprava mostu a X 526 - Ve Žlíbku - Počernická, oprava 

mostu. Realizace stavebních prací na obou mostních objektech byla zahájena v roce 2020 a 

proti původnímu předpokladu nebylo možné v důsledku protipandemických opatření nebyla 

provedena v původně předpokládaném termínu a rozsahu.  

Zimní údržba komunikací 22 450 787 Kč 

Proti původnímu předpokladu z období přípravy rozpočtu na rok 2021 je v rámci zimní údržby 

komunikací definován požadavek na navýšení alokovaných finančních prostředků na pokrytí 

zvýšených nákladů v období 1. čtvrtletí roku 2021.  
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Škody na komunikacích po zimě 22 450 787 Kč 

Po skončení zimní sezóny 2020/2021 byly definovány škody zjištěné na komunikacích 

v důsledku nepříznivých klimatických podmínek v tomto období, ze kterých vyplynula potřeba 

navýšení oproti již alokovaným prostředkům.  
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