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Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

PSČ 412 01

Kancelář starosty a tajemníka

Vaše značka:
Ze dne:
16.2.2017
č. j.:
MULTM/10883/17/KST/ECh
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Bc. Martina Skoková
+420 416 916 206
+420 416 916 211
martina.skokova@litomerice.cz
Litoměřice 3.3.2017

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, přijaté dne 16. 2. 2017 elektronickou cestou (ISDS)
Dotaz žadatele:
Prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam
stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány
z rozpočtů obce nebo jiných veřejných rozpočtů.
U těchto projektů žádáme o:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele
Odpověď žadateli:
K žádosti ze dne 16. 2. 2017 podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, Vám elektronickou cestou (ISDS) poskytujeme přehled stavebních akcí
krytých rozpočtem roku 2017.
S pozdravem
Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka
MěÚ Litoměřice

Název projektu
Macharova cesta
chodník
Na Výsluní chodník
Pokratice - dešťová
kanalizace, chodník
Regenerace
panelového sídliště
Pokratice
Zvýšení bezpečnosti
ul. Palachova

Popis projektu
vybudování nového
chodníku
vybudování nového
chodníku
společná investice
SVS, SÚS a města
oprava komunikací a
chodníků, výsadba
zeleně, mobiliář
celková stavební
úprava, nové
chodníky, zeleň

Rozpočet
projektu v
mil.

Plánovaný termín
započetí projektu

Předpoklad VŘ
na dodavatele

1

červenec 2017

červen 2017

0,25

září 2017

srpen 2017

0,6

duben 2017

(VŘ bude provedeno SVS)

7,5

srpen 2017

červen - červenec 2017

24

duben 2017

vysoutěženo

Růžovka, oprava
chodníku

oprava chodníku

0,8

červenec 2017

červen 2017

ul. El. Krásnohorské

oprava chodníku

0,6

květen - červen
2017

duben 2017

Automatické
parkovací zařízení
pro kola
Kocanda - oprava
havarijního VO
Fotbalový stadion oprava sociálního
zařízení
Masarykova ZŠ oprava běžecké
dráhy
ZŠ Ladova - oprava
běžecké dráhy

nové zařízení pro
parkování kol včetně
st. úprav parteru

13,45

červenec 207

vysoutěženo

0,63

červenec 2017

vysoutěženo

0,750

II -III. čtvrtletí 2017

II. čtvrtletí 2017

1

III. čtvrtletí 2017

II. čtvrtletí 2017

1

III. čtvrtletí 2017

II. čtvrtletí 2017

0,700

II -III. čtvrtletí 2017

II. čtvrtletí 2017

2,000

II -III. čtvrtletí 2017

II. čtvrtletí 2017

1,3

květen - září 2017

květen 2017

0,800

II. čtvrtletí 2017

vysoutěženo

ZŠ Havlíčkova rekonstrukce
sociálního zařízení
MŠ Vančurova výměna oken a
částečné zateplení

oprava stávajícího
sociální zařízení
areálu FS
oprava běžecké
dráhy školního hřiště
oprava běžecké
dráhy školního hřiště
rekonstrukce
sociálního zařízení pavilon TV ZŠ
Havlíčkova
výměna oken a
částečné zateplení
objektu MŠ
Vančurova

Domov seniorů oprava střechy
Litoměřice, dům č.p.
15/7, Mírové
restaurování dvorní
náměstí fasády včetně
restaurování dvorní historických fresek
fasády

POZN.: Další investice mohou být realizovány na základě schválených rozpočtových opatření v průběhu roku 2017.

