
Souhrnná informace o realizovaném projektu (předkládá se u závěrečné Zprávy o 
realizaci projektu). 

Název projektu:  
3. etapa - Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice 

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001690 

Předmět projektu: 
Projekt řeší rekonstrukci 7 bytů (Morseova č.p. 252, 253 Praha-Petrovice) na sociální 
byty (kategorie - dostupné byty) pro osoby v bytové nouzi z CS dle podmínek 46. výzvy 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Byty budou rekonstruovány a přeměněny 
na sociální byty, v kategorii dostupné byty. Vznikne tak možnost integrace potřebných 
osob a nebude docházet k jejich sociálnímu vyloučení. Byty projdou kompletní 
rekonstrukcí a budou vybaveny, aby vyhovovaly standardům plnohodnotného bydlení. 
Objekt je v centru MČ s výbornou dostupností občanské vybavenosti. 

Žádost o dotaci byla předložena: 4.5.2020.  
Smlouva o financování projektu z Operačního programu Praha pól růstu ČR byla 
podepsána 15.4.2021. 

Veřejná zakázka na hlavního dodavatele stavby byla vypsána 12.4.2021 a ukončena dne 
7.6.2021, a to podpisem smlouvy s vítězným uchazečem. 
Vítězem veřejné zakázky se stal vybraný zhotovitel - Jiří Paďour, IČ: 86577875.  
Dne 8.6.2021 bylo předáno staveniště zhotoviteli pro zahájení stavebních prací a začala 
rekonstrukce 7 bytů, které budou postupně přeměněny na tzv. sociální byty, v kategorii 
dostupný byt. 

Rekonstrukce bytů probíhá bez zásadních problémů dle ustanovení podepsané smlouvy 
a předpokládá se, že dílo bude řádně dokončeno v termínu stanoveném smlouvou o dílo. 

Publicita projektu 
V rámci povinné publicity projektu byl realizován plakát formátu A3, se všemi potřebnými 
informacemi. Plakát oznamuje získání podpory a je umístěn na objektu, ve kterém je 
realizována rekonstrukce bytů a jejich přeměna na sociální byty, v kategorii dostupný byt. 

Nově vzniklé sociální byty budou pronajaty nájemcům, kteří splňují charakter 
podpořených cílových osob v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha pól růstu ČR. 

V současné době probíhají stavební práce a po jejich dokončení bude následovat 
vyúčtování projektu a zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu. 

V Praze dne 30.9.2021 

JUDr. Olga Hromasová, starostka městské části Praha – Petrovice 


