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Poskytnutí informace 
 
Na základě Vaší žádosti ze dne 28.3.2012 zaslané nám prostřednictvím Datové schránky o 
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném 
znění Vám zasíláme „Plán akcí MČ Praha – Kunratice na rok 2011. 
 

Plán investičních stavebních akcí MČ Praha Kunratice na rok 2012 
 
podle požadavku uvedeno v pořadí: Název projektu – popis projektu – rozpočet projektu-plánovaný 
termín započetí projektu-předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele. 
 
Rekonstrukce bezpečnostního přepadu ze studny  
- PD řeší rekonstrukci stávajícího bezpečnostního přepadu ze studny. Studna je situována v ul. U 
Rakovky v Praze 4-Kunraticích. Stávající potrubí přepadu se nachází na soukromých pozemcích. 
Vzhledem k jeho stáří a zjištěnému stavu se dá předpokládat, že potrubí je v havarijním Stavu. 
Rekonstrukcí bezpečnostního přepadu se v případech zvýšeného srážkového úhrnu zamezí výronu 
vody na ulici a přilehlé sousední pozemky. Stavba bude probíhat na pozemcích, které jsou ve správě 
MČ Praha-Kunratice. Potrubí rekonstruovaného přepadu je navrženo z PVC DN 160/4,7 mm o 
celkové délce 71,40 m s min. kruhovou tuhostí SN8. 
- 0,320 mil. Kč 
- 04/2012 
- ukončeno 12/2011  
 
Kanalizační přípojka na fotbalovém hřišti 
- Zřízení kanalizační přípojky na fotbalovém hřišti na Vimperském náměstí 
- 0,155 mil Kč 
- II. čtvrtletí roku 2012 
- III. čtvrtletí roku 2012 
 
Rekonstrukce vodní nádrže Flora 
- rekonstrukce vodní nádrže Flora 
- 0,800 mil Kč 
- I. pololetí 2012  
- II. pololetí 2012  
 
S pozdravem  

Jitka   V o ř í š k o v á  
tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice 


