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Investiční plány města Staré Město pro rok 2022 

Žádost o informace 

 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o 
zpřístupnění následujících informací: 
Poskytnutí investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022, respektive seznam projektů, 
které jsou plánovány městem/obcí na rok 2022 a budou financovány z rozpočtu města/obce 
nebo jiných veřejných rozpočtů. 
U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to: 

▪ Název projektu 
▪ Stručný popis projektu 
▪ Rozpočet projektu v mil. Kč 
▪ Plánovaný termín započetí projektu 
▪ Lokalita stavby 
▪ Zajištěno financování projektu ANO/NE 

 

Odpověď  
 
Na základě Vaší žádosti ze dne 6. 1. 2022 o poskytnutí informací souvisejících s mapováním 
investičních plánů města pro období roku 2022, Vám zasíláme následující údaje. 
 
Návrh investičních akcí pro rok 2022 
 
Název akce: Revitalizace ul. Nová čtvrť 
Popis: nová komunikace, zpevněné plochy, park. místa a VO  
Rozpočet pro rok 2022: 7 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 04/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 02/2022 

Název akce: Revitalizace ul. Finská   
Popis: nová komunikace, zpevněné plochy, park. místa a VO 
Rozpočet pro rok 2021: 9 mil. Kč 
Zahájení realizace: 04/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 02/2022 

Název akce: Kluziště včetně zázemí ve sport. areálu Širůch   
Popis: Multifunkční sportovní ledová plocha   
Rozpočet pro rok 2022: 15 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 9/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 6/2022 
 
Název akce: Vodní nádrž Jama - odstranění sedimentů 
Popis: vodohospodářská stavba - odstranění sedimentů a oprava břehů u stávající vodní 
nádrže 
Rozpočet pro rok 2022: 2 mil.  Kč  
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Zahájení realizace: 09/2021 
Ukončení realizace: 05/2022 

Název akce: Přeložka VO ul. Huštěnovská       
Popis: rekonstrukce veřejného osvětlení 
Rozpočet pro rok 2021: 1,1 mil, - Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 03/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 02/2022 

Název akce:  
Příprava území pro RD Velehradská, Demolice objektů Školního hospodářství - II.etapa  
Popis: Jedná se o odstranění zbývajícího souboru staveb v bývalém areálu Školního 
hospodářství 
Rozpočet pro rok 2022: 5,0 mil Kč.  
Zahájení realizace: 10/2021 
Předpokládané ukončení realizace: 04/2022 
 
Název akce: Úprava prostranství před smuteční síní na hřbitově   
Popis: Oprava stávajících zpevněných ploch a mobiliáře před smuteční síní hřbitova ve St. 
Městě. 
Rozpočet pro rok 2022: 1,6 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 04/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 01/2022 

Název akce: Demolice objektů dolní drůbežárny   
Popis: Jedná se o odstranění souboru zemědělských staveb v bývalém areálu drůbežárny ve 
St. Městě 
Rozpočet pro rok 2022: 10 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 04/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: probíhá 

Název akce: Rekonstrukce střechy BD Luční čtvrť č.p. 2050     
Popis: Stavební úpravy střešní konstrukce za účelem odstranění zatékání 
Rozpočet pro rok 2022: 2,5 mil, - Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 09/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 07/2022 

Název akce: Revitalizace koupaliště    
Popis: Realizace nerezových bazénů v místě stávajících bazénových konstrukcí, včetně 
rekonstrukce technologie, zázemí a atrakcí. 
Rozpočet pro rok 2022: 2 mil.- Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 09/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 07/2022 

Název akce: Revitalizace ulice Slavomírova 
Popis: nová komunikace, zpevněné plochy, parkovací místa a veřejné osvětlení 
Rozpočet pro rok 2022: 3 mil Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 07/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 05/2022 
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Název akce:   Revitalizace ulice Škroupova   
Popis: nová komunikace, zpevněné plochy, parkovací místa a veřejné osvětlení 
Rozpočet pro rok 2022: 6,0 mil Kč.  
Předpokládané zahájení realizace: 08/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 05/2022 

Název akce: Workoutové hřiště u ZŠ č. p. 1720 
Popis: Jedná se o vytvoření sportovního hřiště 
Rozpočet pro rok 2022: 0,7 mil Kč.  
Předpokládané zahájení realizace: 07/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 05/2022 

Název akce: Příprava území pro RD Velehradská - II.etapa  
Popis: Jedná se vybudování technické infrastruktury pro budoucí zástavbu RD v bývalém 
areálu Školního hospodářství. 
Rozpočet pro rok 2022: 5,0 mil Kč.  
Zahájení realizace: 10/2022 
Předpokládané ukončení realizace: 05/2023 

Název akce: Parkoviště Luční čtvrť 
Popis: vytvoření parkoviště, revitalizace stávajících zpevněných ploch  
Rozpočet pro rok 2022: 1,1 mil. Kč 
Zahájení realizace: 07/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 06/2022 

Název akce: Revitalizace slepé ulice u ul. Konstantinova 
Popis: nová komunikace, zpevněné plochy 
Rozpočet pro rok 2022: 1,0 mil Kč.  
Předpokládané zahájení realizace: 09/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 08/2022 
 
Název akce: Výtah DPS 1707 
Popis: nový osobní výtah 
Rozpočet pro rok 2022: 1,4 mil Kč.  
Předpokládané zahájení realizace: 06/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 04/2022 

Název akce: Lidový dům – úprava přechodu pro chodce a autobusová zastávka 
Popis: doplnění světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu pro chodce a nová 
aut. zastávka 
Rozpočet pro rok 2022: 1,5 mil Kč.  
Předpokládané zahájení realizace: 08/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 06/2022 
 
Název akce: Úprava veřejného prostranství před MěÚ Staré Město 
Popis: Jedná se o vytvoření zpevněných ploch před radnicí a stavební přípravu pro umístění 
el. úřední desky a listinných úředních desek. 
Rozpočet pro rok 2022: 0,5 mil Kč.  
Předpokládané zahájení realizace: 03/2022 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 01/2022 
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