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V Praze dne 8.7. 2022 

Č.j. 114/2022/DM 

 

VĚC:  Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů  

 

Vážení, 

 

dne 1.7.2022 obdržela Městská část Praha – Lysolaje, územně samosprávný celek, se sídlem Praha – Lysolaje, 

Kovárenská 8/5, PSČ 165 00, IČO: 00231207, zastoupená Ing. Danou Malečkovou, starostkou městské části, ze strany 

níže uvedenou žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

„Prosím o informaci v jaké výši jsou předpokládané celková náklady včetně DPH na realizaci projektu Dolina město 

jinak, který obsahuje výstavbu mateřské školky, společenského domu, komunitního centra, bytového domu, náměstí, 

parku a související infrastruktury na pozemku 491/7 v k.ú. Lysolaje.“ 

 

K uvedenému si dovolujeme sdělit níže uvedenou odpověď. 

 

Za účelem realizace výstavby mateřské školy, společenského domu, komunitního centra, bytového domu, náměstí, 

parku a související infrastruktury v rámci projektu „Dolina – město jinak“ činí předpokládané náklady k červenci 2022 

orientačně částku ve výši 302.145.000 Kč. Tyto náklady vedle stavebních nákladů zahrnují rovněž služby související 

s potřebným TDI, BOZP, inženýrskou a projekční prací. Městská část k předpokládaným nákladům sděluje, že uvedená 

částka je vzhledem k stále probíhajícím stavebním pracím pouze orientační, přičemž podstatná část uvedených nákladů 

Městské části Praha-Lysolaje je pokrývána vlastními finančními prostředky, účelovými dotacemi Hlavního města 

Prahy, dotacemi Hlavního města Prahy z fondu dostupného bydlení nebo finančními prostředky poskytovanými 

Evropskou unií.  

 

Městská část Praha – Lysolaje sděluje, že žádost splňuje náležitosti dle ust. § 14 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o svobodném přístupu 

k informacím“) a je tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o svobodném přístupu k informacím vyřízena.  

 

 

S úctou 

 

 

Městská část Praha – Lysolaje 

Ing. Dana Malečková, starostka 
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