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Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Věc: Žádost o poskytnuti investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2023, respektive Seznam 
stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obci na rok 2023 a budou financovány Z 
rozpočtů města/obce nebo Z jiných veřejných rozpočtů  
 
Dovoluji Si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patři od roku 1995 mezi největší 
tuzemské poskytovatele informaci O plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské 
republiky. Současně jsme členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou 
působnost. 
 
V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních 
dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi navázali 
spolupráci v poskytování informaci k plánovaným stavebním záměrům Z Vašeho regionu. 
 
Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k 
informacím, O poskytnuti informaci z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok Z023. 
 
U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov bez 
infrastruktury) a to: 
- název projektu 
- stručný popis projektu 
- rozpočet projektu v mil. kč 
- plánovaný termín započetí projektu 
- lokalita stavby 
- zajištěno financování projektu ANO/ NE 
 
Pokud by bylo Z Vaši strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na 
základě naši prosby nove informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše plánovaných 
investičních záměrů. V případě, že S uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, 
žádáme o jejich zaslání. 
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Zasílám Vám přehled plánovaných projektů na rok 2023: 
 
název projektu: Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky penzion Anna 

- stručný popis projektu: probíhá sběr požadavků pro PD 

- rozpočet projektu v mil. Kč: není znám 

- plánovaný termín započetí projektu: 04/2024 

- lokalita stavby: ul. Žitomířská 

- zajištěno financování projektu: NE  

 
název projektu: Mateřská škola Kollárova, Český Brod 

- stručný popis projektu: novostavba na místě původní MŠ 

- rozpočet projektu v mil. Kč: 120 

- plánovaný termín započetí projektu: dle termínu získání dotace 

- lokalita stavby: ul Kollárova 
- zajištěno financování projektu: NE  
  
název projektu: Stavební úpravy budovy čp. 1  
- stručný popis projektu: rekonstrukce vnitřních prostor knihovny  

- rozpočet projektu v mil. Kč: 19 

- plánovaný termín započetí projektu: 10/2022 

- lokalita stavby: náměstí Arnošta z Pardubic 

- zajištěno financování projektu: ANO  
 
název projektu: Přístavba a rozšíření ZŠ Žitomířská 
- stručný popis projektu: výstavba odborných učeben a bezbariérového přístupu  

- rozpočet projektu v mil. Kč: 65 

- plánovaný termín započetí projektu: dle výsledku žádosti o dotaci 

- lokalita stavby: ul. Žitomířská 

- zajištěno financování projektu: NE  
 
název projektu Rekonstrukce a nové veřejného osvětlení 
- stručný popis projektu: výměna osvětlovacích bodů, nové VO 

- rozpočet projektu v mil. Kč: 2 

- plánovaný termín započetí projektu 10/2022 

- lokalita stavby: celé město 

- zajištěno financování projektu: ANO  
 
název projektu Rekonstrukce ulice Za Rybníkem 

- stručný popis projektu: rekonstrukce ulice 

- rozpočet projektu v mil. Kč: 7 

- plánovaný termín započetí projektu: 10/2022 

- lokalita stavby:  Štolmíř, ul. Za Rybníkem 

- zajištěno financování projektu: ANO  
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název projektu Úsekové měření na I/12 
- stručný popis projektu: úsekové měření 

- rozpočet projektu v mil. Kč: 3,5 

- plánovaný termín započetí projektu: 06/23 

- lokalita stavby: komunikace  I/12, k.ú. Český Brod 

- zajištěno financování projektu: ANO 
 
název projektu: Revitalizace deponie za Jatkami, Jiráskovy sady 
- stručný popis projektu: příprava zadání studie 

- rozpočet projektu v mil. Kč: není znám 

- plánovaný termín započetí projektu: 2023 

- lokalita stavby: ul. Jateční 

- zajištěno financování projektu: NE  
  
název projektu: Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic  
- stručný popis projektu: příprava architektonické soutěže 

- rozpočet projektu v mil. Kč: není znám 

- plánovaný termín započetí: projektu 2023 

- lokalita stavby: náměstí Arnošta z Pardubic 

- zajištěno financování projektu: NE  
  
název projektu Odvlhčení a oprava fasády ZŠ Tyršova 
- stručný popis projektu: Odvlhčení a oprava fasády základní školy Tyršova  

- rozpočet projektu v mil. Kč: není znám 

- plánovaný termín započetí projektu: 06/2023 

- lokalita stavby: ul. Tyršova 

- zajištěno financování projektu NE  
 
název projektu: Výměna oken v MŠ Liblice v SOŠMG 
- stručný popis projektu: výměna oken v části kde je umístěna MŠ  

- rozpočet projektu v mil. Kč: 0,5 

- plánovaný termín započetí projektu: 06/2023 

- lokalita stavby: Liblice, ul. Školní 

- zajištěno financování projektu: ANO  
 
název projektu: Skate Park Pump Track 
- stručný popis projektu: umístění sportovního zařízení 

- rozpočet projektu v mil. Kč: 0,5 

- plánovaný termín započetí projektu: 06/2023 

- lokalita stavby:   

- zajištěno financování projektu ANO  
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název projektu Oprava hřbitovní zdi 

- stručný popis projektu: oprava vstupní brány a přiléhající části hřbitovní zdi 

- rozpočet projektu v mil. Kč: 0,5 

- plánovaný termín započetí projektu: 01/2023 

- lokalita stavby: ul. Hřbitovní 

- zajištěno financování projektu: ANO 
 
název projektu: Hřiště s umělým povrchem SOŠ Liblice 
- stručný popis projektu: vybudování hřiště s umělým povrchem 

- rozpočet projektu v mil. Kč: 26 

- plánovaný termín započetí projektu: dle výsledku žádosti o dotaci 

- lokalita stavby: Liblice, ul. Školní 

- zajištěno financování projektu: NE  
 
název projektu: Zelená střecha na budově čp. 1311, pavilony E, F 

- stručný popis projektu: výměna a zateplení střech, zelení střecha 

- rozpočet projektu v mil. Kč:12 

- plánovaný termín započetí projektu: 04/2023 

- lokalita stavby: ul. Žižkova 

- zajištěno financování projektu: NE  
 
název projektu: Oprava propustku na polní cestě P7 

- stručný popis projektu: oprava mostku přes vodoteč ve Štolmíři 

- rozpočet projektu v mil. Kč:6 

- plánovaný termín započetí projektu: dle možné dotace 

- lokalita stavby: Štolmíř 

- zajištěno financování projektu: NE  
 
název projektu: Stavební úpravy PČS a OK10 v ulici Sportovní 

- stručný popis projektu: nová přečerpávací stanice a odlehčovací komora 

- rozpočet projektu v mil. Kč: 23 

- plánovaný termín započetí projektu: 05/2023 

- lokalita stavby: ul. Císaře Zikmunda 

- zajištěno financování projektu: ANO  
 
název projektu: Náměstí Husovo a Arnošta z Pardubic oprava havárie kanalizace 

- stručný popis projektu: oprava havarijního stavu kanalizace 

- rozpočet projektu v mil. Kč: 3 

- plánovaný termín započetí projektu: 05/2023 

- lokalita stavby: Náměstí Husovo a Arnošta z Pardubic 

- zajištěno financování projektu: ANO  
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název projektu: Polopodzemní komtejnery 

- stručný popis projektu: Umístění polopodzemních kontejnerů po městě 

- rozpočet projektu v mil. Kč: 7,5 

- plánovaný termín započetí projektu: dle výsledku dotace 

- lokalita stavby: 6 míst 

- zajištěno financování projektu: NE  
 
název projektu: Ulice K Dolánkám - V+K+nová dešťová kanalizace 

- stručný popis projektu: kompletní rekonstrukce vodovodu a kanalizace, vybudování nové dešťové 
kanalizace 

- rozpočet projektu v mil. Kč: 20 

- plánovaný termín započetí projektu: 05/2023 

- lokalita stavby: ul. K Dolánkám 

- zajištěno financování projektu: Ano  
 

název projektu: Rekonstrukce V+K v ulici Tuchorazská 

- stručný popis projektu: kompletní rekonstrukce vodovodu a kanalizace, vybudování nové dešťové 
kanalizace, úprava bezbariérového chodníku 

- rozpočet projektu v mil. Kč: 9 

- plánovaný termín započetí projektu: dle výsledku dotace 

- lokalita stavby: ul. Tuchorazská 

- zajištěno financování projektu: Ano  
 
S pozdravem  
 
 
Mgr. Hana Dočkalová 
vedoucí odboru rozvoje 
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