Žádost o poskytnutí informací
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:

Obsah žádosti/dotazu:
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 2019. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2019-2022. 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 2019, pokud obsahuje
podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Způsob poskytnutí informací:
-zaslání na e-mailovou adresu: info@amamarketing.cz
Žadatel:
AMA, s.r.o., IČO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem,
Pavlína Bouzková
AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
V Liberci dne 07.1.2019

MĚSTO PŘELOUČ
Odbor správy majetku
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Spisová značka: SMUPC 814/2019
Číslo jednací: MUPC 814/2019
PID: MUPCX00BA3JZ
Skartační znak: 84.1 S/5
Vyřizuje: Manžel
Telefon/fax:
Mobil:
E-mail:

AMA s.r.o.
Voroněžská 144/20
460 01 LIBEREC 1

Datum: 2019-01-15
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená paní Bouzková,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace, učiněné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi dne 8. 1. 2019, Vám sděluji seznam investičních/
stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v letech 2019 – 2022, případně jsou
dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za
jejich podpory:

1. Rekonstrukce chodníků v ulici Boženy Němcové v Přelouči
popis projektu: celková rekonstrukce chodníků v ulici, vybudování parkovacích stání podél
chodníků v místě současných pruhů zeleně, obnova živičného krytu v celém rozsahu
pojížděné komunikace, rekonstrukce veřejného osvětlení v LED technologii s inteligentním
dálkovým ovládáním jeho provozu
projekční kancelář: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161
finanční rozpočet projektu: 9,034.800,85 Kč včetně DPH
plánovaný termín započetí projektu: projekt již započat v 12/2018
výherce: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 259 53 818
2. Regenerace panelového sídliště U školy – 3. etapa
popis projektu: rekonstrukce chodníků a parkovacích stání, výstavba nových chodníků a
parkoviště, rekonstrukce stávajícího a výstavba nového sportovního hřiště, výstavba dětského
hřiště, vegetační úpravy, rekonstrukce veřejného osvětlení v LED technologii s inteligentním
dálkovým ovládáním jeho provozu
projekční kancelář: OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 150 30 709
finanční rozpočet projektu: 7,439.815,68 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 03/2019
výherce: NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové, IČ 288
12 875
3. Rekonstrukce chodníku od čp. 238 po kostel v ul. Českobratrská, Přelouč / Místní
komunikace ulice Choceňská u č.p. 1811, Přelouč / Parkoviště před č.p. 381, Přelouč /
Parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Přelouč
popis projektu: rekonstrukce chodníku s provedením v zámkové dlažbě a veřejného osvětlení
v LED technologii s inteligentním dálkovým ovládáním jeho provozu v části Českobratrské
ulice, výstavba nové části místní komunikace v Choceňské ulici, výstavba parkovacích ploch

ze zámkové dlažby u bytového domu čp. 381 v Přemyslově ulici a u bytových domů čp. 1502
a 1520 v Pardubické ulici v Přelouči
projekční kancelář: VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, kancelář třída Míru
109, 530 02 Pardubice, IČ 288 60 080
finanční rozpočet projektu: 4,235.000 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 04/2019
předpokládaný termín výběrového řízení: již zahájeno 04.01.2019
4. Opravy objektů čp. 25 a čp. 26 na Masarykově náměstí v Přelouči
popis projektu: výměna střešní krytiny na objektech čp. 25 a čp. 26, oprava stropní
konstrukce nad 2.n.p. v čp. 26
projekční kancelář: Fapal s.r.o., Dlouhá 131, 411 55 Terezín, IČ 060 83 927
finanční rozpočet projektu: 2,000.000 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: první část (střešní krytina čp. 25) – 04/2019
předpokládaný termín výběrového řízení: již zahájeno 11.01.2019
5. Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Smetanova čp. 1509, Přelouč
popis projektu: rekonstrukce rozvodů zdravotní techniky a části zařizovacích předmětů,
rekonstrukce obkladů stěn a dlažeb podlah a výměna dveří v sociálních zařízeních budovy
školy
projekční kancelář: finanční rozpočet projektu: 2,200.000 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 07/2019
předpokládaný termín výběrového řízení: 01-02/2019
6. Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce, 3. etapa
popis projektu: celková rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Klenovka v LED
technologii s inteligentním dálkovým ovládáním jeho provozu
projekční kancelář: E – dir s.r.o., Kasalice čp. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
finanční rozpočet projektu: 2,240.000 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 05/2019
předpokládaný termín výběrového řízení: 02/2019
7. Výměna střešní krytiny na části budovy ZŠ Masarykovo náměstí čp. 45, Přelouč
popis projektu: výměna stávající eternitové střešní krytiny z roku 1996 na obou nižších
křídlech budovy školy za stejný druh střešní krytiny
projekční kancelář: finanční rozpočet projektu: 850.000 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 06/2019
předpokládaný termín výběrového řízení: 04/2019
8. Výměna oken v budově ZŠ Masarykovo náměstí čp. 45, Přelouč
popis projektu: výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová okna, zednické úpravy
ostění oken, osazování parapetů oken
projekční kancelář: finanční rozpočet projektu: 3,500.000 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 07/2019
předpokládaný termín výběrového řízení: 04-05/2019
9. Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
popis projektu: výstavba nové gravitační splaškové kanalizace v místní části Mělice v celkové
délce stok 1.556 m včetně výstavby 73 kanalizačních přípojek s délkou veřejných částí 310 m
a s výstavbou přečerpávací stanice, výstavba výtlaku Mělice – Lohenice v celkové délce 2.105
m, výstavba nové gravitační kanalizace v místní části Lohenice v celkové délce stok 290 m

včetně výstavby 9 kanalizačních přípojek s délkou veřejných částí 30 m a s výstavbou
přečerpávací stanice
projekční kancelář: IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové,
IČ 274 82 782
finanční rozpočet projektu: 36,676.956,15 KČ včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 07/2019
předpokládaný termín výběrového řízení: 04/2019
poznámka: žádost o spolufinancování pomocí dotace ze SFŽP, získání dotace podmínkou
realizace akce
10. Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč
popis projektu: výstavba nového parkoviště s 19-ti parkovacími stáními s krytem ze zámkové
dlažby, rozšíření stávajícího parkoviště do přilehlé komunikace s živičným krytem, výstavba
nového autobusového zálivu se 4 zastávkami a přístupovým chodníkem, rekonstrukce
veřejného osvětlení v LED technologii s inteligentním dálkovým ovládáním jeho provozu
projekční kancelář: DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, kancelář
Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko, IČ 018 73 687
finanční rozpočet projektu: 5,487.027,60 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 08/2019
předpokládaný termín výběrového řízení: 05/2019
Další investiční akce mohou být zařazeny do rozpočtu města v průběhu roku 2019 formou
rozpočtových opatření.
Ve výhledu investičních akcí pro roky 2019 – 2022 by v současnosti přicházela do úvahy rekonstrukce
části městských komunikací, revitalizace městského parku, revitalizace toku potoka Švarcavy,
revitalizace Račanského rybníka, úpravy budov čp .25 a čp. 26 na Masarykově náměstí pro městské
muzeum, výstavba cyklostezky z Přelouče do místní části Klenovka, regenerace ploch u sídlištní
zástavby z 50. a 60. let minulého století, rekonstrukce a výstavba komunikací v místních částech
Klenovka a Mělice, rekonstrukce školní jídelny v ulici Obránců míru a výstavba splaškové kanalizace
v místních částech Klenovka a Štěpánov. Pro tyto akce se vyčleňují v rozpočtu města finanční
prostředky na pořízení projektových dokumentací, případně se hledají finanční zdroje na jejich
realizaci, a proto je nelze zatím blíže specifikovat.
S pozdravem
Miroslav Manžel
vedoucí odboru

