Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Žádost 2017-001
Dne 31. 1. 2017 obdrželo Město Černošín v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o
poskytnutí informace ve věci zaslání investičních plánů města Černošín na rok 2017, resp.
seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2017 - 2020 a budou
financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.
Poskytnutí informace
Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace – seznam schválených investičních akcí na
rok 2017 - 2020 dne 6. 2. 2017 v zákonné lhůtě.
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K Vaší žádosti Vám níže uvádíme výběr schválených investičních akcí na rok 2017 -2020.
1. Vodovod Třebel
Dokončení v roce 2017.
2. Oprava stodoly za parkovištěm + garáž
Zajištění havarijního stavu, vybudování garáže a výstavní plochy s pódiem. Výběr
dodavatele po zpracování PD a povolení stavby.
3. Dokončení Svojšínské ul. – levá strana
Odvodnění jedné strany ul. Svojšínské, vybudování obrubníků. Výběr dodavatele a
realizace v roce 2017.
4. Přístup do zdravotního střediska (bezbariérový)
Výroba a osazení rampy, výměna vstupních dveří. Předpokládané náklady 0,2 mil. Kč bez
DPH. Výběr dodavatele a realizace v roce 2017.
5. Infopark – oprava mobiliáře
Výměna informačních tabulí. Realizace v roce 2017.
6. Výměna van za sprchové kouty DPS
Provedení výměny nevyhovujících van za sprchové kouty v objektu domu
s pečovatelskou službou. Průběžně vlastními silami a prostředky.
7. Oprava dětských hřišť
Provedení opravy na dětských hřištích na základě provedené roční revize.
Průběžně vlastními silami a prostředky.
8. Hřbitov – rozptylová loučka + urnový háj
9. Cyklookruh (Javorová ul. - hřbitov – Zahradní ul.)
Dokončení projektové dokumentace.
10. Pozemek na Vlčí hoře - projekt rozhledna
Přípravné práce – změna ÚP, koupě pozemku.
11. Demolice CO skladu
Demolice nadzemní části objektu v havarijním stavu s azbestem. Předpokládaná cena 0,6
mil. Kč.
12. Koupě pozemku – Garnet
Jednání o koupi pozemku.
13. Škola č. p. 5 objekt ve dvoře (rekonstrukce objektu)
Zadání studie.
14. Nákupní středisko – oprava fasády, okna
Zadání studie, provedení nezbytných oprav vlastními prostředky.
15. Stavební úpravy odstavné plochy – parkoviště Stříbrská ul.
Dodavatel vybrán. Realizace 2017.
16. Starý hřbitov – II. etapa – dokončení
Přípravné práce.
17. Odstavná plocha u prodejny (Vietnamci)
Zpracování projektové dokumentace.
18. Škola č. p. 5 částečná rekonstrukce (topný rozvod, vnitřní prostory)
Výměna kotle a rozvodů ÚT. Předpokládaná cena 1 mil. Kč. Výběrové řízení a realizace
v roce 2017 a dále.
19. Vyčištění rybníků - Lažany, Ostrovce
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20. ČOV – vyčištění dosazovacího rybníka
21. Cesta – Lhota
22. Školní jídelna – oprava kuchyně
23. Malá vodní díla – retenční rybníky
24. Kostel sv. Jiří – vstupní portál
25. Výměna plynového kotle - MÚ
26. Modernizace veřejného rozhlasu (Černošín + spádové obce)
27. Modernizace VO (Černošín + spádové obce)
28. Příprava projektů (Spádové obce - chodníky, kanalizace, ČOV)
29. Tělocvična – sportoviště
Další informace můžete čerpat ze schváleného Programu rozvoje města Černošín, který
najdete na stránkách obce v záložce „rozvoj města“.

IČ
00259772

tel.
374 692 109

Fax
374 692 186

e-mail
mesto@cernosin.cz

