
 Vyhodnocení investiční činnosti (vyjma MŠ) MO 
Plzeň 2 – Slovany za rok 2011  

 
V roce 2011 byly na investiční výstavbu (vyjma MŠ) hrazenou z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slo-
vany použity investiční prostředky v celkové výši 1,903 mil. Kč. Pro stejný účel byly dále 
využity neinvestiční prostředky ve výši 0,587 mil. Kč. Dohromady (investice a neinvestice) 
tedy bylo čerpáno 2,490 mil. Kč (v roce 2010 to bylo 2,624 mil. Kč, v roce 2009 pak 7,062 
mil. Kč). Jejich využití je popsáno dále. 
 
A – akce hrazené z investičních prostředků rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany 

pro rok 2011 (VYJMA MŠ)  
 

náklady v mil. Kč 
1.   Božkovský ostrov – odpočinkové místo – in-line dráha                                     0,811 
      Náklady v r. 11 vynaloženy na: 
      - zjišťovací řízení před vydáním územního rozhodnutí  
      - posudek vlivu stavby na průběh povodně 
      - vícetisky PD – RDS 
      - zpracování plánu a koordinace BOZP 
      - zahájení realizace (kácení - nutná koordinace ostatními realizovanými 
        stavebními objekty či pracemi, vlastní stavební práce) 
      - stavba probíhá, dokončení bylo posunuto do 04/2012, plně hrazena z  
        prostředků rozpočtu MO 2 
2.   Božkovský ostrov – odpočinkové místo – pěší stezky                                         0,146 
      Náklady v r. 11 vynaloženy na: 
      - konzultace při postupu realizace  
      - výrobu transparentu ROP 
      - zahájení realizace (kácení, výstavba dílčího úseku v koordinaci s in-line  
        dráhou  
      - stavba probíhá, bude pokračovat po dokončení in-line dráhy ve 2. pol.  
        2012, je hrazena z prostředků dotace ROP Jihozápad 
3.   budova radnice – úprava a rozšíření strukturované kabeláže LAN                 0,267 
      - práce provedeny a ukončeny 
4.   rekonstrukce vnitrobloku Slovanská alej – Ruská                                             0,056 
      - náklady na pronájem pozemku od AČR, stavba dokončena v r. 09  
      (smlouva o převodu pozemků na město podepsána, čeká se na souhlas MF ČR) 
5.   PD – parkové úpravy na Jiráskově náměstí                                                        0,183 
      (zpracování dokumentace a její pozdější úprava dle rozdílných podmínek  
      dotačního titulu – 1 x dotace z Nadace, 1 x dotace z OPŽP)  
      - dokumentace zpracována a 1x upravena, příprava žádosti o dotaci z OPŽP 
6.   PD – kanalizace v ulici Ve Višňovce – 1. úsek                                                     0,036 
      - chybějící úsek, který bude zaústěn do nové kanalizace provedené v rámci 
        stavby ul. K Hrádku) 
      - zpracování DSP 
      - dokumentace pro SP zpracována, ÚR vydáno, příprava stavebního řízení 
7.   PD – Božkovský ostrov – odpočinkové místo – pěší stezky                                0,049 
      - vícetisky a aktualizace RDS – realizační dokumentace stavby 
      - dokumentace zpracována, realizace probíhá 
8.   PD – Božkovský ostrov – odpočinkové místo – cyklostezka greenways            0,162 



      - zpracování DÚR pro úsek připravovaný pro žádost o dotaci ze SFDI 
      - dokumentace zpracována, územní řízení probíhá, připravuje se žádost  
        o dotaci 
9.   PD – budova radnice - úprava a rozšíření strukturované kabeláže LAN         0,030 
      - dokumentace zpracována, realizace provedena 
10. PD – provizorní elektrická přípojka pro objekt Koterovská 160                      0,007 
     - dokumentace zpracována 
11. PD – zateplení KD Šeříková vč. energetického auditu                                       0,156 
     - dokumentace zpracována, vydáno SP 
celkem veškeré investiční náklady za stavby a práce v roce 2011 (vyjma MŠ)            1,903  

 
 
 
B – práce a služby hrazené z neinvestičních prostředků rozpočtu MO Plzeň 

2 – Slovany pro rok 2011 (VYJMA MŠ)  
      Druh práce                                                                                                  náklady v mil. Kč 
1.   Božkovský ostrov – odpočinkové místo – revitalizace zeleně                               0,406 
      Náklady v r. 11 vynaloženy na: 
      - vícetisky PD  
      - posudek vlivu náhradní výsadby za kácení na průběh povodně  
      - ocenění hodnoty pokácené dřevní hmoty   
      - zahájení realizace (kácení v koordinaci s in-line dráhou)  
      - práce probíhají, budou pokračovat po dokončení in-line dráhy a pěších  
        stezek ve 2. pol. 2012, jsou hrazeny z prostředků dotace OPŽP 
2.   geodetické práce (GP pro věcná břemena, rozdělení pozemků)                             0,024 
3.   poradenství při hledání vhodných dotací pro financování investic                         0,057 
      (ROP Jihozápad, OPŽP, SFDI, …) 
4.   nájmy pozemků                                                                                                        0,012 
5.   drobné stavební práce – úprava pozemků po dříve dokončené stavbě                   0,030       
6.   pořízení hlukové studie pro výstavbu in-line dráhy                                                0,010 
7.   studie rozšíření cyklostezky podél papírny                                                             0,018      
8.   PD umístění tramvaje ve ŠSP Malostranská                                                           0,030             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem neinvestiční náklady v roce 2011                                                                    0,587  
 


