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Datum: 2021-03-18
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená paní,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace, učiněné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi dne 17.03.2021, Vám sdělujeme seznam investičních/
stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v letech 2021–2022, případně jsou
dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za
jejich podpory:
1. 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 10 kanalizačních přípojek s délkou veřejných částí 34 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: 42,935.738,01 Kč včetně DPH
předpokládaný termín dokončení projektu: 11/2021, stavba započata v roce 2020
Výherce: „Společnost Mělice“, zastoupená „Správcem společnosti“ VPK Suchý, s.r.o.,
Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky
2. Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč
popis projektu: víceúčelové sportovní hřiště rozměru 22 x 44 m s dvouvrstvým
polyuretanovým povrchem uvnitř dvoudráhového běžeckého oválu délky 150 m a čtyřdráhové
atletické rovinky délky 65 m s jednovrstvým polyuretanovým povrchem, sektor pro skok daleký
s doskočištěm 3 x 8 m, sektor pro vrh koulí, dřevěný sklad na nářadí 14 m2, areálové
komunikace ze zámkové dlažby, příjezdová komunikace šířky 3 m z asfaltobetonu, večerní
osvětlení hřiště
projekční kancelář: Linhart spol. s. r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n. L. – Stará Boleslav
finanční rozpočet projektu: 9,027.261 Kč včetně DPH
předpokládaný termín dokončení projektu: 04/2021, stavba započata v roce 2020
výherce: Linhart spol. s. r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n. L. – Stará Boleslav
3. Škudly – oprava návesního rybníku
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popis projektu: odstranění dnového sedimentu v rozsahu cca 1.126 m3, rekonstrukce
výpustného objektu (požeráku), oprava břehů rybníka doplněním spadlých kamenů a
přespárováním kamenného opevnění, výstavba přístupového schodiště k výtoku nápustného
potrubí a k požeráku, odstranění stávajícího a výstavba nového jímacího stupně na Brložském
potoce s opevněním koryta potoka 3 m pod a 10 m nad vzdouvacím stupněm, přebudování
jímacího objektu pro přívod vody do rybníka
projekční kancelář: Aquion s.r.o., Osadní 12a, 170 000 Praha 7, IČ 491 01 340
finanční rozpočet projektu: 2,366.619 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 04/2021
výherce: Flexum Trade a.s., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
4. Tupesy – oprava požární nádrže
popis projektu: odstranění dnového sedimentu v rozsahu cca 402 m3, rekonstrukce vrchní
části obvodové betonové zdi nádrže, výměna zábradlí okolo nádrže, rekonstrukce výpustného
objektu (požeráku)
projekční kancelář: Aquion s.r.o., Osadní 12a, 170 000 Praha 7, IČ 491 01 340
finanční rozpočet projektu: 2,494.883 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 04/2021
výherce: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky č.p. 122, 594 01 Velké Meziříčí (před podpisem SOD)
5. Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč
popis projektu: rekonstrukce stávajících chodníků z betonových dlaždic rozměru 30 x 30 cm
na povrch z betonové zámkové dlažby v rozsahu cca 680 m2, výměna obrub a vodících
proužků, rekonstrukce uličních vpustí, obnova obrusné vrstvy komunikace v rozsahu cca
1.460 m2, výsadba stromů a keřů, rekonstrukce veřejného osvětlení v LED technologii
s inteligentním dálkovým ovládáním jeho provozu
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: 5,409.030 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 07/2021
předpokládaný termín výběrového řízení: 03/2021
6. Chodníky podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč
popis projektu: rekonstrukce stávajících chodníků se živičným povrchem a s povrchem
z betonových dlaždic rozměru 30 x 30 cm na povrch z betonové zámkové dlažby v rozsahu
cca 1.450 m2, přesazení žulových obrub a výměna vodících proužků, zřízení přechodového
ostrůvku přes silnici I/2, rekonstrukce veřejného osvětlení v LED technologii s inteligentním
dálkovým ovládáním jeho provozu, pokládka chrániček metropolitní sítě
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: 11,758.749 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 06/2021
předpokládaný termín výběrového řízení: 03/2021 (probíhá)
poznámka: podmínkou realizace je přidělení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
7. Regenerace sídliště U sokolovny – 2. etapa
popis projektu: rekonstrukce chodníků a parkovacích stání, výstavba nových chodníků a
parkovacích stání, výstavba dětských herních plácků, instalace městského mobiliáře,
vegetační úpravy, rekonstrukce a výstavba 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: 14,181.200 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 06/2021
předpokládaný termín výběrového řízení: 03/2021 (probíhá)
poznámka: podmínkou realizace je přidělení státní dotace ze Státního fondu podpory investic
8. Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč
popis projektu: rekonstrukce bývalých kancelářských prostor v 1. n.p. budovy na 3 bytové
jednotky - vybourání stávajících zděných příček a jejich vyzdění dle nové dispozice, nové
rozvody zdravotní techniky včetně zařizovacích předmětů, nové rozvody elektroinstalace,

úpravy podlah, osazení kuchyňských linek v kuchyňských koutech, výměna zdroje vytápění
objektu, výstavba nového výtahu z 1.n.p. do 2.n.p. vně budovy s monolitickou výtahovou
šachtou a novou přístupovou rampou ke vstupu do objektu v 1.n.p. a k výtahu, rekonstrukce
vodovodní přípojky, úprava stávající kanalizační přípojky
projekční kancelář: Ing. Miloš Karafiát Gočárova 575, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ 115 84 556
finanční rozpočet projektu: 3,993.000 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 06/2021
předpokládaný termín výběrového řízení: 03/2021 (probíhá)
poznámka: podmínkou realizace je přidělení státní dotace ze Státního fondu podpory investic
9. Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714,
Přelouč
popis projektu: stavební úpravy jídelny a kuchyně včetně pomocných a skladovacích prostor a
jejich dispozičního uspořádání, rekonstrukce veškerých sociálních zařízení v budově,
rekonstrukce podlahových povrchů, rekonstrukce rozvodů zdravotechniky, elektroinstalací,
vzduchotechniky, ústředního vytápění, slaboproudých rozvodů, zateplení obvodového pláště a
střechy budovy, nové vybavení gastro skladových prostor kuchyně, zřízení nové vodovodní
přípojky, nové přípojky elektro včetně nové trafostanice v blízkosti budovy, úprava plynovodní
přípojky
projekční kancelář: Ing. Vítězslav Vomočil, Projekční kancelář, Bratranců Veverkových 2717,
530 02 Pardubice, IČ 131 79 527
finanční rozpočet projektu: 45,458.800,97 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 05/2021 první etapa, druhá etapa 05/ 2022 a třetí
etapa 05/2023
předpokládaný termín výběrového řízení: 03/2021 (probíhá)
Další investiční akce mohou být zařazeny do rozpočtu města v průběhu roku 2021 formou
rozpočtových opatření.
Ve výhledu investičních akcí pro roky 2021 – 2022 by v současnosti přicházela do úvahy rekonstrukce
části městských komunikací, revitalizace městského parku s předpokládaným finančním objemem cca
19,5 milionu Kč (2022), revitalizace toku potoka Švarcavy s předpokládaným finančním objemem cca
21,5 milionu Kč (2022), úpravy budov čp. 25 a čp. 26 na Masarykově náměstí pro městské muzeum,
rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Lohenice s předpokládaným finančním objemem cca
4,3 milionu Kč (2022), výstavba splaškové kanalizace a domovních kanalizačních přípojek v místní
části Klenovka s předpokládaným finančním objemem cca 40 milionů Kč (2022-2023) a rekonstrukce
městského rozhlasu v Přelouči a v místních částech s předpokládaným finančním objemem cca 6,6
milionu Kč (2022-2023). 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 úctou,
Miroslav Manžel
vedoucí odboru

