
3) Žádost o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 v roce 2022 - ostatní

Městská část Praha  …………………….

ORG:*

Požadovaná výše dotace z rozpočtu HMP z rezervy pro MČ (v kap. 10 ) v r. 2022                                         v tis. Kč 200

U realizovaných staveb stupeň rozpracovanosti:

Celkové náklady 

akce
Skut. profinancováno 

k 31.12.2021

Potřeba fin. zdrojů v 

roce 2022

Zbývá k 

profinancování v 

dalších letech

5 000,0 0,0 200,0 4 800,0

0,0 0,0 50,0 500,0

účelová dotace z rozpočtu HMP 0,0 0,0 200,0 4 300,0

0,0 0,0 0,0 0,0

jiné zdroje financování, (uvést jaké) 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 250,0 4 800,0

* u akcí, kterým bylo odborem ROZ MHMP přiděleno č. akce, uvést ORG a název akce dle dopisu o rozpočtovém opatření

** v podbarvených kolonkách musí být shodná částka!

Datum: Razítko a podpis starostky/starosty  MČ

Název akce (maximálně 50 znaků) :  Veřejný prostor Třešňovka 

Ú d a j e   o   i n v e s t i č n í   a k c i PRIORITA č. 2

Stručný popis účelu, na který je dotace poskytována (uvést, co bude z dotace hrazeno, ne, proč se akce dělá):  Dotace na projektovou 

dokumentaci pro investici do veřejného prostoru a zeleně

   - u dotace na projektovou dokumentaci

z toho: vlastní zdroje MČ

   - akce vyžadující stavební povolení (SP)

MČ uvede studie zpracována kým, ze dne

Finanční profil akce ( v tis. Kč ) 

C e l k e m

Prohlášení k připravenosti akce

Zdůvodnění žádosti ( potřebnost akce) včetně informace o zajištění financování provozních výdajů po uvedení investice do provozu, navýšení 

kapacity realizací akce, cílová skupina obyvatel, pro které je určena, systém provozování apod.Městská část v loňském roce úspěšně za 

podpory hlavního města realizovala projekt revitalizace Třešňovky, v jehož rámci jsme zkultivovali a zpřístupnili bývalý třešňový sad. Jedná 

se o lokalitu o velikosti cca 13.100 m2. Odstranili jsme náletové dřeviny, invazivní akáty a vysadili desítky nových třešní, slivoní a ovocných 

stromů. Nyní bychom rádi pokračovali v přeměně Třešňovky v místo pro relaxaci, oddech a setkávání. Třešňovka se nachází v blízkosti 

významného pravěkého naleziště (na naleziště se odkazoval i Eduard Štorch), místního hřbitova a opodál bývala významná cihelna. O historii 

poutavě vypráví zastavení naučné stezky umístěné v Třešňovce. Rádi bychom na tuto historii navázali projektem na využití tohoto unikátního 

místa. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi, turisté, místní občané každého věku,  cyklisté, kteří kolem často projiždí, vítán je každý. 

Provozovatelem by zůstala městská část. Již nyní sad udržujeme za pomoci firmy na údržbu zeleně a vlastními silami. Ráda bych, aby projekt 

vznikal za participace občanů. 

Termín zahájení akce:03/2022

MČ uvede č.j. a datum vydání SP

MČ uvede projekt zpracovaný kým... ze dne, nebo stavba ohlášena SÚ dne…, nebo 

vysoutěžen dodavatel

požadavek na ponechání dotace z HMP k čerpání v r. 2022

termín ukončení akce: 09/2022

   - akce nevyžadující stavební povolení 

Celkem (kontrolní součet)


