REGISTR STAVEBNÍCH PROJEKTŮ

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 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 projektu,
-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.
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 11.1.2018
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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 11. 1. 2018, Vám sděluji seznam investičních/
stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v letech 2018 – 2021, případně jsou
dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za
jejich podpory:

1. Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči
popis projektu: rekonstrukce komunikací v celém prostoru Dukelského náměstí (přednádraží)
včetně části přístupové komunikace od centra města, vybudování zastávek autobusové
linkové dopravy i MHD, rekonstrukce stávajících a zřízení nových parkovacích ploch typu K +
R, umístění metropolitní sítě a kamerového dohlížecího systému, rekonstrukce veřejného
osvětlení v LED technologii s inteligentním dálkovým ovládáním, městský mobiliář, vegetační
úpravy, výstavba nového parkoviště se 41 parkovacími místy typu P + R
projekční kancelář: M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, úsek projekce Husova
1697, 530 03 Pardubice, IČ 421 95 683
finanční rozpočet projektu: 15,664.002 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: projekt započat v 09/2017
výherce: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 259 53 818
poznámka: spolufinancování pomocí dotace z IROP – ITI

2. Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči
popis projektu: přístavba nové dvoupodlažní budovy se dvěma třídami ke stávajícímu objektu
mateřské školy, rozšíření plochy zahrady ve svahovitém terénu pomocí opěrných zdí,
výstavba inženýrských sítí, nového oplocení areálu částečně ve formě opěrných zdí.
projekční kancelář: Ing. arch Pavel Maléř, CSc, 530 03 Pardubice, IČ 131 82 196
finanční rozpočet projektu: 17,363.408 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: projekt započat v 05/2017
výherce: První stavební Chrudim a.s., Tovární 1130, 537 23 Chrudim, IČ 465 04 621
poznámka: spolufinancování pomocí dotace z IROP

Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Tel. : 466 09 41 11
Fax : 466 09 41 04
E-mail : epodatelna@mestoprelouc.cz

3. Opěrná zeď, ul. Jaselská, Přelouč
popis projektu: kompletní demolice stávající porušené opěrné zdi a výstavba nové
železobetonové opěrné zdi v délce 66,906 m, založené na plošném základu s doplněním o
hlubinný způsob založení na mikropilotách, na koruně zdi zábradlí a dvě svítidla veřejného
osvětlení, za korunou zdi výstavba parkovacích stání
projekční kancelář: MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938
finanční rozpočet projektu: 7,267.025 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 03/2018
výherce: Stavební podnik Přelouč, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ 474 73 053

4. 5.1.a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč
popis projektu: zateplení obvodových stěn a střechy objektu školy, výměna okenních a
dveřních výplní
projekční kancelář: Ing. Vítězslav Vomočil, Projekční kancelář, 530 02 Pardubice, IČ 131 79
527
finanční rozpočet projektu: 8,500.744 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 04/2018
předpokládaný termín výběrového řízení: 01/2018
poznámka: žádost o spolufinancování pomocí dotace ze 70. výzvy OPŽP

5. 5.1.a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč
popis projektu: zateplení obvodových stěn a střechy objektu školy, výměna okenních a
dveřních výplní
projekční kancelář: Ing. Vítězslav Vomočil, Projekční kancelář, 530 02 Pardubice, IČ 131 79
527
finanční rozpočet projektu: 8,783.495 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 04/2018
předpokládaný termín výběrového řízení: 01/2018
poznámka: žádost o spolufinancování pomocí dotace ze 70. výzvy OPŽP

6. 5.1.b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč – větrání
učeben
popis projektu: dodávka a montáž zařízení a rozvodů vzduchotechniky pro větrání učeben,
konstrukce suché výstavby pro zakrytí rozvodů vzduchotechniky na exponovaných místech,
rozvody elektro pro napájení zařízení vzduchotechniky
projekční kancelář: Jiří Svoboda, projekce vzduchotechnických zařízení 530 02 Pardubice, IČ
695 94 525
finanční rozpočet projektu: 2,149.142 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 04/2018 dodávky a výroba, 07/2018 montáž
předpokládaný termín výběrového řízení: 01/2018
poznámka: žádost o spolufinancování pomocí dotace ze 70. výzvy OPŽP

7. 5.1.b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč – větrání učeben
popis projektu: dodávka a montáž zařízení a rozvodů vzduchotechniky pro větrání učeben,
konstrukce suché výstavby pro zakrytí rozvodů vzduchotechniky na exponovaných místech,
rozvody elektro pro napájení zařízení vzduchotechniky
projekční kancelář: Jiří Svoboda, projekce vzduchotechnických zařízení, 530 02 Pardubice, IČ
695 94 525
finanční rozpočet projektu: 3,021.781 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 04/2018 dodávky a výroba, 07/2018 montáž
předpokládaný termín výběrového řízení: 01/2018
poznámka: žádost o spolufinancování pomocí dotace ze 70. výzvy OPŽP

8. Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč
popis projektu: celková rekonstrukce chodníku propojujícího vlakové a autobusové nádraží
v délce cca 360 m, výstavba 2 přechodů pro chodce s ostrůvky přes komunikaci, výstavba
parkovacích stání s přístupovými chodníky, rekonstrukce veřejného osvětlení se svítidly v
LED technologii v části rekonstruovaných chodníků, dílčí úprava chodníků na autobusovém
nádraží
projekční kancelář: VDI Projekt s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, kancelář třída
Míru 109, 530 02 Pardubice, IČ 288 60 080
finanční rozpočet projektu: 9,276.995 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 06/2018
předpokládaný termín výběrového řízení:02- 03/2018
poznámka: žádost o spolufinancování pomocí dotace ze SFDI – poskytnutí dotace podmínka
realizace

9. Chodníky v obci Lhota, Přelouč
popis projektu: výstavba nových chodníků v celkové délce 920 m, výstavba 2 autobusových
zastávek v zastávkových zálivech, řešení odvodnění komunikace pomocí nových uličních
vpustí a rekonstrukce veřejného osvětlení v LED technologii, vše podél silnice I/2 v místní
části Lhota
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: 11,513.506 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 06/2018
předpokládaný termín výběrového řízení: 02-03/2018
poznámka: žádost o spolufinancování pomocí dotace ze SFDI – poskytnutí dotace podmínka
realizace

10. Cyklostezka Přelouč - Lhota
popis projektu: výstavba nové stezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů v základní
šířce 2,25 – 2,50 m a délce 1.264 m, s asfaltobetonovým krytem, osvětlené novým veřejným
osvětlením se svítidly v LED technologii
projekční kancelář: Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161
finanční rozpočet projektu: 15,444.429 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 05/2018
předpokládaný termín výběrového řízení: 02-03/2018
poznámka: žádost o spolufinancování pomocí dotace ze SFDI – poskytnutí dotace podmínka
realizace

11. Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
popis projektu: demontáž 173 ks stávajících výbojkových svítidel veřejného osvětlení a
montáž 173 ks nových svítidel veřejného osvětlení v LED technologii na stávající stožáry,
údržba stožárových výzbrojí a výměna vnitřních kabelů mezi svítidlem a stožárovou
rozvodnicí, prováděná u některých místních komunikací v rámci celého města; ostatní
součásti veřejného osvětlení zůstávají stávající a nemění se
projekční kancelář: DABONA s.r.o., Sokolovská682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 648 26
996
finanční rozpočet projektu: 2,907.896 Kč včetně DPH
předpokládaný termín započetí projektu: 03/2018
předpokládaný termín výběrového řízení: 02/2018
poznámka: žádost o spolufinancování pomocí dotace z programu EFEKT 2018 – poskytnutí
dotace podmínka realizace

Další investiční akce mohou být zařazeny do rozpočtu města v průběhu roku 2018 formou
rozpočtových opatření.

Ve výhledu investičních akcí pro roky 2018 – 2021 by v současnosti přicházela do úvahy regenerace
3. etapy panelového sídliště U školy, zateplení domu s pečovatelskou službou čp. 1414, rekonstrukce
ulice Boženy Němcové, přístavba bezbariérového sociálního zařízení k objektu městského kina,
úpravy budov čp .25 a čp. 26 na Masarykově náměstí pro městské muzeum, výstavba cyklostezky
z Přelouče do místních části Klenovka, rekonstrukce městského parku, regenerace sídlištní zástavby
z 50. a 60. let minulého století a rekonstrukce a výstavba komunikací v místních částech Klenovka a
Mělice. 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

