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INFORMAČNÍ MEMORANDUM  
 
 
Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným 
internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 
2 Regionu soudržnosti Praha, vyhlášené Regionální radou Regionu soudržnosti 
Praha. 

Městská část Praha – Dolní Počernice pokračovala přípravou a realizací v pořadí 
třetího projektu, který předložila jako žádost o finanční podporu ze zdrojů 
Evropské unie.  

MČ Praha – Dolní Počernice leží ve východní části Prahy, páteří městské části je 
říčka Rokytka a železniční těleso Českých drah. Její rozloha je 574 ha a patří mezi 
menší městské části hlavního města Prahy.  
Počet obyvatel – cca 2050 obyvatel. 
 
Významným centrem městské části je unikátní soubor historických budov s přírodní 
památkou Velký počernický rybník, jejíž součástí je i krásný zámecký park o rozloze 
téměř sedmi hektarů.  Severní část parku lemuje soubor historických budov - 
zámek, mlýn, pivovar, zámecká oranžérie a nejvýznamnější památka v Dolních 
Počernicích - kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
 
V roce 2004 využila MČ Praha – Dolní Počernice možnosti čerpat finanční prostředky 
ze zdrojů strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně výše uvedeného programu 
JPD 2 pro Prahu a zahájila tak rehabilitaci zámeckého parku výstavbou přírodního 
amfiteátru. V uskutečňování svých dlouhodobých záměrů pokračovala realizací 
dalšího projektu, a to rekonstrukcí budovy bývalého pivovaru, která byla velmi 
poškozena neadekvátním využíváním v období minulého režimu. Koncepce 
vybudování společenského a kulturního centra se ukázala jako opodstatněná a byla 
podpořena silným strategickým partnerem – Městskou částí Praha 14.  
Třetím projektem bylo vybudování informačního centra a malého muzea formou 
rekonstrukce historického objektu s č.p. 6, který se dlouhodobě nacházel 
v havarijním stavu. 
Hlavním cílem projektu bylo vybudování důstojného a tolik potřebného prostoru, 
který vytvoří vynikající podmínky pro obyvatele Městské části Praha – Dolní 
Počernice a jejich návštěvníky v možnostech získávání informací z historie, 
současnosti a budoucnosti Dolních Počernic, dále pak v oblasti kultury, dopravy, 
podnikatelských aktivit, ubytovacích a gastronomických možností, tělovýchovy a 
sportu. 
Hlavní cíle projektu byly - možnost využívání veřejně přístupného internetu a 
vytvoření malého regionálního muzea, jehož hlavním záměrem je přiblížení 
způsobu života našich předků v devatenáctém a dvacátém století. 
Na podporu turistického ruchu byly v podkrovních prostorách objektu umístěny dva 
apartmány s celkovým počtem - 8 lůžek.  
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Dalšími sledovanými přínosy bylo soustředění veřejných služeb pro občany Dolních 
Počernic v komplexu budov č.p. 5 a 6 s poštou, knihovnou, informačním centrem, 
muzeem a bankomatem a v neposlední řadě dotvoření urbanisticky cenného 
historického jádra Dolních Počernic, které je pozůstatkem středověké shlukové vsi.  
Výsledným efektem by mělo být celkové zatraktivnění městské části a její otevření 
novým zajímavým akcím a aktivitám.  
V nově zrekonstruovaném objektu vznikly nenásilným způsobem prostory 
příjemného vesnického charakteru. Tomu odpovídá i vybavení a výzdoba 
informačního centra (krbová kamna, kamenný sklípek, výtvarné doplňky atp.). 
Apartmány, umístěné v podkroví mají samostatný vchod i zabezpečení, aby mohly 
fungovat i mimo provozní dobu informačního centra. Část prostor s veřejně 
přístupným internetem je vizuálně oddělena od recepce. Venkovní atrium je 
uzamykatelné a je řešeno ve vazbě na komunikační prostory poštovního úřadu, 
knihovny a muzea. To je situováno v zadní části objektu. Hospodářské a 
zemědělské exponáty jsou umístěny v otevřené stodole, ostatní exponáty jsou 
umístěny ve čtyřech místnůstkách včetně „černé kuchyně“. Velkou výhodou je 
blízká dostupnost (cca 50m) Úřadu MČ Praha – Dolní Počernice, který tak může 
s informačním centrem úzce spolupracovat. Další výhodou je sousedství 
informačního centra s penzionem Český statek, který poskytuje ubytovací a 
gastronomické služby. 
Prezentace centra je zajištěna jeho internetovými stránkami, informačním letákem 
v českém a anglickém jazyce, pamětní deskou a směrovými tabulemi, které byly 
nainstalovány v rámci dopravního systému Dolních Počernic. 
Celý objekt má bezbariérové řešení.  
 
Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána 
Projekt vypracoval Ing. František Smetana  
Dodavatel stavby  - VODOMONT-VS a. s., divize 9 Praha  
 
Výstavba byla realizována v období (od května roku 2006 do srpna roku 2007). 
Celkový rozpočet projektu byl více než 10 mil. Kč a na jeho financování se podílela 
Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj, Hlavní město Praha a Městská část 
Praha – Dolní Počernice. Díky podpoře těchto institucí a kvalitní práci realizačního 
týmu projektu mohl být kvalitně zrekonstruován objekt, který našel zajímavé a 
víceúčelové využití a který příjemným způsobem dotvořil centrum městské části. 
V nově vzniklém prostoru se budou uskutečňovat kulturní, propagační a informační 
akce, ale budoucí zájemci ho budou moci využít především v souvislosti s veřejným 
internetem a další nabídkou, která je vlastní informačnímu centru. Dne 15. 9. 2007 
bylo společenské centrum slavnostně otevřeno v rámci kulturní akce „Babí léto“, 
která patří mezi tradiční akce, které Městská část Praha – Dolní Počernice pořádá.     
 
Projekt svým charakterem, orientací a budoucím využitím naplňuje strategický cíl 
programu JPD2, především v oblasti zkvalitnění městského prostředí a rozvinutím  
potenciálu města pro jeho další dynamický rozvoj.  
 
K naplnění specifických cílů projekt přispívá těmito dopady: 

- revitalizace části území Prahy, které ohrožují rozvoj celého města nízkou 
urbánní kvalitou 

- podpora a rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu, soukromého školství a  
     výpočetní techniky  
- poskytování kvalitních moderních informačních služeb 
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- rozvoj informační společnosti – veřejně přístupný internet  
- zvýšení urbánní kvality MČ revitalizací zastaralého a nedostatečně 

využívaného objektu a úpravou přilehlého veřejného prostranství  
- zvýšení atraktivity území a rozvoj cestovního ruchu 
- rozšíření nabídky služeb a veřejné vybavenosti 
- využití volného času dětí a mládeže, dospělých, zapojení do života města  
- kvalitní využití obnoveného historického objektu 
- bezpečnost obyvatel a posílení prevence kriminality mládeže  
- podpora a rozvoj partnerské spolupráce zlepšení problematiky zaměstnanosti 
- podpora sounáležitosti občanů, zejména pak školní mládeže s místem jejich 

bydliště a rozvoj místních komunit 
- dobrá dopravní dostupnost centra  
 

Projekt zcela přesně zapadá do priority 2.2 – Podpora malého a středního 
podnikání, příznivé podnikatelské prostředí a Opatření 2.2.2 – Příznivé 
podnikatelské prostředí 

 
FINANČNÍ RÁMEC PROJEKTU Kč %  

 
Celkové finanční výdaje na projekt 10 220 915,00  
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu  250 000  
Z toho způsobilé výdaje 9 970 915,00 100% 
Výše finanční pomoci ze strukturálních fondů  4 985 458,00 50% 

 
Příspěvek z národních zdrojů   
- příspěvek ze státního rozpočtu 1 378 978,00 13,83% 
- příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy 2 765 931,00 27,74% 
- příspěvek z rozpočtu městských částí 840 548,00 8,43% 
- příspěvek z ost. zdrojů/státní fondy/ 0,00 0,00% 

 
Partneři projektu  
Český statek, s.r.o. 
Svornost, s.r.o. 
CR Camping, s.r.o. 
Základní škola 
Mateřská škola DUHA 
Dětský domov v Dolních Počernicích 
Občanské sdružení Sluneční zahrada 
Linhartova nadace  
TJ Sokol Dolní Počernice  
Pražská informační služba  
MEDIAN, s.r.o. 
Soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS, s.r.o.   
PB-vyšší odborná škola a střední škola managementu, s.r.o. 
 
Další zdroje informací  
www.praha-mesto.cz 
www.strukturalni-fondy.cz 
www.mmr.cz 
www.crr.cz 
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Obrazové zdroje  
 

                          
 

Tento projekt 
„Regionálního informa čního centra v Dolních Po černicích s ve řejně 

přístupným internetem“ 
vznikl za finan ční podpory EU, MMR ČR, MHMP a MČ Praha Dolní Po černice  

 

 
 

Objekt IC p řed rekonstrukcí 
 

 
 

Objekt IC p řed rekonstrukcí 
 

 
 

Slavnostní p řestřižení pásky 

 
 

Informa ční centrum po rekonstrukci 
 

 
 

IC s nov ě upraveným okolím 

 
 

Nádvo ří IC po rekonstrukci 
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Obrazové zdroje  
 

                          
 

Tento projekt 
„Regionálního informa čního centra v Dolních Po černicích s ve řejně přístupným 

internetem“ 
vznikl za finan ční podpory EU, MMR ČR, MHMP a MČ Praha Dolní Po černice  

 

 
 

Veřejný internet 
 

 
 

Vnit řní prostor Informa čního centra 

 
 

Apartmány v podkroví IC 

 
 

Zemědělské exponáty muzea p ři IC 
 

 
 

Stálá expozice muzea p ři IC 

 
 

Stálá expozice muzea p ři IC 
 

 


