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Seznam investičních plánů města pro rok 2018 
 
Žádost o informace: 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace: 
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2018 a projektu RSP 
(registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás 
žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 
2018. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které 
plánujete uskutečnit v letech 2018-2021. Případně jsou dokončovány z předchozích 
let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních 
titulů či za jejich podpory. 
U těchto projektů prosím uveďte: 
                                         -název projekt 
                                         -popis projektu 
                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 
                                         -finanční rozpočet projektu 
                                         -plánovaný termín započetí projektu 
                                         -předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce 
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2018, pokud obsahuje podrobné 
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše. 
 
Odpověď: 
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 11. 01. 2018 ohledně 
seznamu investičních plánů města pro rok 2018 Vám zasíláme následující údaje. 
 
Název akce: Revitalizace ulice Karoliny Světlé Staré Město 
Popis: Stavební úpravy stávající komunikace, nové zpevněné plochy a parkovací 
stání, provedení nových chodníku s povrchem ze zámkové dlažby, rekonstrukce VO. 
Rozpočet pro rok 2018: 10 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 5/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 2/2018 
 
Název akce: Chodníky a VO nový hřbitov - I.část (dokončení stavby)  
Popis: Nové zpevněné plochy, chodníky a veřejné osvětlení v nové části hřbitova  
Rozpočet pro rok 2018: 1,0 mil Kč  
Zahájení realizace: 09/2017 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: již proběhlo 
 
Název akce: Staré Město, ul. Trávník – komunikace, kanalizace, přeložka VN a NN    
Popis: Rekonstrukce místní komunikace, nový chodník. Nová kanalizace. Přeložky 
VN a NN - investor E.ON. 
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Rozpočet pro rok 2018: 2,3 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 09/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 04/2018 
 
Název akce: Rekonstrukce zpevněných ploch v ulici Komenského   
Popis: Výstavba nových parkovacích míst, zpevněných ploch a chodníků. Přeložka 
VO. 
Rozpočet pro rok 2018: 2,7 mil. Kč 
Zahájení realizace: 8/2016 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 5/2018  
 
Název akce: Chodník, veřejné osvětlení Trávník II  
Popis: Nový chodník nové veřejné osvětlení  
Rozpočet pro rok 2018: 0,7 mil. Kč 
Zahájení realizace: 4/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 03/2018  
 
Název akce: Farní kostel Sv. Ducha ve Starém Městě - Polyfunkční sál  
Popis: Stavební úpravy stávajícího sálu- rozvody ZTI, nové podlahy   
Rozpočet pro rok 2018: 4,8 mil. Kč 
Zahájení realizace: 11/2017 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: již proběhlo  
 
Název akce: SKC – stavební úpravy, akustika, klimatizace  
Popis: Stavební úpravy v objektu Společensko kulturního centra - realizace 
zvukových podhledů, obkladů stěn a klimatizace.                    
Rozpočet pro rok 2018: 2,3 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 6/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 2/2018 
 
Název akce: Klimatizace 2.NP radnice   
Popis: Dodávka klimatizace pro kanceláře v II.NP radnice   
Rozpočet pro rok 2018: 280 tis. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 4/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 02/2018 
 
Název akce: Stavební úpravy budovy radnice (sociálky 1.a 2. NP,kuchyňka 1.NP, 
sklad 2.NP)  
Popis: Stavební úpravy v budově radnice, rekonstrukce sociálních prostor)  
Rozpočet pro rok 2018: 2,3 mil Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 5/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 02/2018 
 
Název akce: Veřejně přístupné sportoviště (Michalská)   
Popis: Rekonstrukce stávajícího hřiště-výměna povrchu (víceúčelové hřiště s 
umělým povrchem, asfaltový okruh pro kola, koloběžky a In-line 
Rozpočet pro rok 2018: 4,0 mil. Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 03/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 01/2018 
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Název akce: Volnočasový areál u ZŠ 1720 – I.etapa   
Popis: Chodníky, zpevněné plochy, zahradní herní prvky 
Rozpočet pro rok 2018: 600 000,- Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 07/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 03/2018 
 
Název akce: Zahrada MŠ Křesťanská – 2. a 3. etapa  -dokončení stavby 
Popis: Zahradní herní prvky, zpevněné plochy  
Rozpočet pro rok 2018: 250 000,- Kč  
Předpokládané zahájení realizace: 03/2017 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: již proběhlo 
 
Název akce: Rekonstrukce MK Salašská – 2.část      
Popis: Rekonstrukce stávající komunikace, nové zpevněné plochy, parkovací stání  
Rozpočet pro rok 2018: 2,5 mil, - Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 08/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 05/2018 
 
Název akce: Cyklostezka, zpevněné plochy Tyršova u garáží a dráhy    
Popis: Rekonstrukce stávající komunikace, zpevněných ploch  
Rozpočet pro rok 2018: 900 000,- Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 09/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 07/2018 
 
Název akce: Oprava sociálního zařízení Přístavby sportovní haly Širůch 
Popis: Rekonstrukce stávajících sociálních prostor, nové zařizovací předměty  
Rozpočet pro rok 2018: 650 000,- Kč 
Předpokládané zahájení realizace: 07/2018 
Předpokládané zahájení výběrového řízení: 05/2018 
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