
                                      Důvodová zpráva k tisku R - 22574 
 
Radě HMP je předkládán návrh na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 
v kap. 01 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 4, MČ Praha 7, MČ Praha 11, MČ 
Praha 13. 
 
 

MČ Praha 4   

Regenerace veřejného prostoru  Lhotka - Novodvorská  

Prostor  v rozhraní MČ Praha 4 a Praha 12 v jehož  jádru je bývalé koupaliště je v současné  
době zcela degenerován. Cílem projektu je vytvoření oddychového prostoru s celoročním 
provozem občanům z širšího  okolí (propojení sídliště Kamýk, Novodvorská, Libuš, zástavba  
staré Lhotky). 
Projekt regenerace je  řešen ve  dvou etapách:  
Etapa 1:  

- biotopové koupaliště (jedna  užitková  zóna, dvě  regenerační  nádrže, technické  
zázemí), 

- provozní  zázemí, komunikace, inženýrské sítě, vegetace, hřiště apod. 
Etapa 2: 

- oplocení,  parkovací plochy,   
- vytvoření multifunkčního hřiště a příslušenství pro sportovní  aktivity. 

 
Celkové  náklady etapy 1:      53.000,- tis. Kč  
Prostředky dosud zabezpečené MČ Praha 4:  28.000,- tis. Kč  
Návrh na převod z rozpočtu HMP:    23.500,- tis. Kč    
 
MČ Praha 7  

Rekonstrukce ulice Ovenecká 

Ulice Ovenecká je hlavním pěším a cyklo propojením dvou velkých parků Stromovka a 
Letenské sady s Letenským náměstím. Součástí této osy je muzejní okrsek s Národním 
technickým a zemědělským muzeem a divadlo VOŠ herecké.  

V rámci stavby bude v ulici  dořešen odvod dešťových  vod, zrekonstruovány   povrchové 
konstrukční vrstvy, dořešeny chodníky a příčné pěší vazby. V jižní části bude doplněn pás 
zeleně a v severní  části přeřešen nástupní prostor do parku Stromovka. Ve výsledné dispozici 
budou propojeny zelení dva celoměstsky významné parky pro bezmotorovou dopravu 
s napojením na zastávku MHD.  

Investiční  náklady  11.000,- tis. Kč  

 

 



 

MČ Praha 11   

Regenerace parku Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu a vnitrobloku Stříbrnského, 
Cyprichova, Sulanského   

Záměr obsahuje rekonstrukci cestní sítě, úpravy dotčených inženýrských sítí, veřejného 
osvětlení, kanalizace, demolice dožilých pobytových ploch, modelace terénu, doplnění zeleně 
a městského mobiliáře včetně doplnění plochy pro pobyt seniorů a mládeže se zaměřením  
na vhodný mobiliář. 

To vše na základě průzkumu inženýrských sítí, dendrologického průzkumu a konzultací 
s uživatelem.  

Náklady 9 150,-tis. Kč 

MČ Praha 13   

Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada 
 
Předmětem projektu je  vytvoření parku s  vodní plochou v oblasti Velké Ohrady  
(v prostoru  vymezeném ulicemi Karla Kryla, Jaroslava Foglara, Raichlova, Anny 
Rybníčkové a Rotavská;  součástí  jsou  terénní,  sadové a stavebních úpravy). Biotop 
je  navržen jako dvoukomorový s biologickou částí a s vnitřním cirkulačním okruhem.  
K čištění vody bude  využíváno rostlin za použití obdobného principu jako je tomu   
u kořenových čistíren odpadních vod. Součástí  reálu budou  objekty provozního  zázemí.  

Náklady:  28 500,- tis Kč  

 

 

 
 
       
   


