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Investiční plány města 
 
Žádost o informace: 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o 
zpřístupnění následujících informací: 
investiční plány města, resp. seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které 
se uskuteční v letech 2021–2022, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou 
financovány z rozpočtu města, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či jejich podpory 
 
 
 
Odpověď: 

na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k 
informacím Vám dle vašich požadavků sdělujeme následující: 
 
Návrh investičních akcí pro rok 2021 
 
Název akce: Revitalizace ul. Nová čtvrť 
Popis: nová komunikace, zpevněné plochy  
Rozpočet pro rok 2021: 7 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 07/2021 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 05/2021 

Název akce: Parkoviště Alšova - U Sklépka 
Popis: vytvoření parkoviště, revitalizace stávajících zpevněných ploch  
Rozpočet pro rok 2021: 2,8 mil. Kč 
Zahájení realizace: 05/2021 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 04/2021 

Název akce: Revitalizace ul. Tyršova 2   
Popis: nová komunikace, chodníky, zpevněné plochy a VO 
Rozpočet pro rok 2021: 8,0 mil. Kč  
Předpokládané zahájení realizace: 05/2021 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: již proběhlo 

Název akce: Vodní nádrž Jama - odstranění sedimentů 
Popis: vodohospodářská stavba - odstranění sedimentů a oprava břehů u stávající vodní 
nádrže 
Rozpočet pro rok 2021: 3,6 mil. Kč  
Předpokládané zahájení realizace: 09/2021 
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Předpokládané zahájení výběrového řízení: probíhá 

Název akce: Parkoviště Zerzavice ve Starém Městě        
Popis: parkoviště, revitalizace stávajících zpevněných ploch a chodníků 
Rozpočet pro rok 2021: 2,8 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 03/2021 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: ukončeno 
 
 
Název akce: Úprava prostranství před smuteční síní SM -2.et.- úprava dlažby mezi 
hroby    
Popis: Oprava stávajících zpevněných ploch a chodníků 
Rozpočet pro rok 2021: 0,85 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 09/2021 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 06/2021 

Název akce: Stavební úpravy šaten ZŠ 1720   
Popis: Stavební úpravy prostoru šaten a vybavení šaten novými kovovými šatními skříňkami  
Rozpočet pro rok 2021: 2,05 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 06/2021 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: probíhá 

Název akce: Učebny pracovních činností ZŠ 1720      
Popis: Stavební úpravy pro vybudování dvou učeben pracovních činností v ZŠ č.p. 1720 ve 
Starém Městě v pavilonu A, provedení bezbariérového přístupu a vybavení nábytkem a 
elektronikou  
Rozpočet pro rok 2021: 2,65 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 06/2021 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: probíhá 

Název akce: EVENT centrum - sanace vlhkosti v Jezuitském sklepě     
Popis: provedení sanačních prací za účelem odstranění zatékání do objektu 
Rozpočet pro rok 2021: 1,1 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 04/2021 
Předpokládané zahájení výběrového řízení:  

Název akce: Parkovací automaty 
Popis: Instalace 3 ks parkovacích automatů a provedení trvalého dopravního značení na 
parkovišti   
Rozpočet pro rok 2019: 1,15 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 09/2021 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 05/2021 

Název akce: Úprava semaforů (Světelná křižovatka ul. Nádražní)     
Popis: Jedná se o změnu režimu řízení světelné křižovatky SK1 ve Starém Městě 
Rozpočet pro rok 2021: 1,0 mil. Kč.  
Předpokládané zahájení realizace: 09/2021 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 07/2021 

Název akce: Demolice objektů Školního hospodářství - II.etapa  
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Popis: Jedná se o odstranění zbývajícího souboru staveb v bývalém areálu Školního 
hospodářství 
Rozpočet pro rok 2021: 10,0 mil. Kč.  
Předpokládané zahájení realizace: 08/2021 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 06/2021 

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 2021: 0,5 mil. Kč.  
Předpokládané zahájení realizace: 08/2021 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 06/2021 
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