
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KUNRATICE 
UŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
K Libuši 7, 148 23  Praha 4 - Kunratice 

 

Telefon: 244 102 214                                                          Fax: 244 913 900 

                                                                                             e-mail: info@praha-kunratice.cz  

Bankovní spojení: ČS Praha 4, č.ú. 2000690389/0800      IČO: 002 31 134  DIČ: Z00231134 

 

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 30.1.2020 doručené nám prostřednictvím e-mailu dne 6.2.2020, 

a sice nikoli v souladu s § 14 odst. 3 zákona na adresu e-podatelny o poskytnutí informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění) Vám za 

Městskou část Praha Kunratice zasíláme níže uvedený 

 

Seznam stavebních investičních projektů MČ Praha Kunratice na rok 2020, které budou 

financovány z rozpočtu MČ nebo jiných veřejných rozpočtů 

v požadovaném členění:    název projektu 

 popis projektu 

 rozpočet projektu v mil. Kč 

 plánovaný termín započetí projektu 

 předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 

 

ZŠ Předškolní č.p. 420 

Dodávka a montáž elektrických venkovních lamelových žaluzii  

Bomart s.r.o. 

2 200,-mil 

srpen, září 2020 

 

MŠ Předškolní č.p. 880 – ZTI 

výměna potrubí ZTI kanalizace, vodovodu, vč. Stavebních úprav dispozice WC   

Ing. Jan  Krpata 

6 500,-mil 

Červen – srpen 2020 

 

Rekonstrukce sportovního areálu SK Slovan Kunratice  

Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, zadávací projektová 

dokumentace, a dokumentace na odstranění stávajících staveb – výstavba fotbalového zázemí 

vč. zpevněných ploch  

1 500,- mil   

únor-březen 2020 (výběr zhotovitele) předpokládaná realizace v roce 2021 

 

Přístavba hasičské zbrojnice, Bořetínská 185, Kunratice  

Jedná se o menší přístavbu k objektu HZ, která bude sloužit na expozici historického hasičského 

vozidla 

1 000,- mil 

Březen – červenec 2021 

 

Naše čj.: MC P-KU 476/2020 

Datum: V Praze dne 14.2.2020 

Vyřizuje

: 

Jitka Voříšková/tel. 244 102 222 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v pl. znění 



Revitalizace rybníka Ohrada na k.ú. Kunratice  

Vypuštění, odbahnění, stavební úprava břehu, bezpečnostního přelivu, návodní zdi a výpusti,  

5 700,- mil 

Vodní díla – TBD a.s 

Realizace 13. 12. 2019 – 30. 5. 2020 

 

Vzhledem k tomu, že Vaše žádost směřuje zčásti i ke zveřejněným informacím, odkazujeme 

Vás rovněž na naše webové stránky https://www.praha-kunratice.cz/ , kde jsou zveřejňovány 

všechny uzavřené smlouvy, výběrová řízení, rozpočet. 

 

 

 

 

  

  

S pozdravem 

 

 

 Jitka Voříšková 

 tajemnice ÚMČ Praha Kunratice 

 

https://www.praha-kunratice.cz/

