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Na základě Zákona Č. 106/ 1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů, vás 
žádáme 0 Sdělení následující informace: 

Qbsah žádostizdotazuz 

V rámci mapování investičních piánů měst, obcí a krajů pro rok ZOIQ a projektu RSP (registr 
stavebních projektů), který je určený na podporu Stavebníků Z celé CR, Vás žádáme o zaslání 
investičních plánů Vašeho města pro rok 2016. Resp. seznamu 
investičních/ stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 
2016-2018. Případně jsou dokončovány Z předchozích let a budou financovány 
Z rozpočtu města nebo Z dotačních titulů či za jejich podpory. 

-název projekt 
-popis projektu 
-projektovou kancelář (pokud již Dyi projekt zpracován) 
-finanční rozpočet projektu 
-plánovaný termín započetí projektu 
-předpokládaný termín výběrového řízení, 

popř. výherce 

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2016, pokud obsahuje podrobné 
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše. 

Způsob poskytnutí informací: 
-Zaslání na e-mailovou adresu: 

Předem Vám děkujeme za spolupráci. 

S pozdravem, 

‹



Statutární město Přeros 
Magistrát města Přerova 
Odbor řízení projektu a investic 
lng. Ivana Pìnkasová - vedouci odboru 
Brštlrslxíí .lvl 
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Poskytnutí informaci podle zákona č.ll)6/'I99 Sb. 0 svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisu 

Dne 11.1.2016 byla na Magistrát nıćsta Přerova doručena Žádost O informace podle 
Zákona č.l()ó/l99C) O Svobodnćnı přístupu k informacím. ve Znění po7.dèjŠích předplsulclále 
len ..7.ál<on"l. Vaše žádost obsahovala dotaz) tjifkající se Sdělení: 

- investičních plánu města pro rok 2016. resp. 2016-Zlll 8 

Přehled připravovaných investic Zlllo 

lnvestice přecháıejicí Z roku 2015 
1. Provizomi úprava MK Čekyně, ul. U rybničku - náklady 800 tis. Kč, akce vysoutěžena, předpoklad 

realizace 04 -05/2016, Zhotovitel Strabag a.S. 

2. Prezentace archeologických nálezů v Přerově - náklady 1,7 mil. Kč, akce vysoutěžena, předpoklad 
realizace 04 - 06/2016, zhotovitel PS5 Přerovská a.S. 

3. Stavební úpravy proluky Bratrská - náklady 1,5 mil. Kč, akce vysoutěžena, předpoklad realizace 04 - 
O5/2016, zhotovitelSates Morava spol. S r.o. 

4. Restaurování Stropní dekorativní malby Zámku - náklady 960 tis. Kč, probíhá Soutěž, předpoklad 
realizace od O3/2016 

N'0\~ˇé investice 2016 - schválené 
1. Rekonstrukce komunikace ve vnitrobloku Žižkova - předpokládané náklady 6,5 mil. Kč, před 

vyhlášením Soutěže na zhotovitele, projekt Príntes Atelier S.r.o. 
2. Oprava komunikace ulic Hanácká, Kovářská ‹ předpokládané náklady 4,13 mil. KČ, před vyhlášením 

soutěže na zhotovitele, projekt Printes Atelier S.r.o. 
3. Úprava propojeni cyklostezek u OK Želatovská ~ předpokládané náklady 640 tis. KČ, před vyhlášením 

Soutěže na zhotovitele, projekt Printes Atelier S.r.o. 
4. Stavební úpravy ZŠ Za Mlynem - předpokládané náklady 43,2 mil. Kč, Zveřejněno předběžné 

oznámení, bude Soutěženo, příprava na podání žádosti O dotací ze SFŽP 
5. Regenerace Městský dům - předpokládané náklady 15 mil. Kč, příprava podkladů k podání žádosti O 

dotaci, bude Soutěženo



6. Regenerace panelového Sldliště Předmostí X. etapa - předpokládané náklady 12 mil. Kč, zveřejněno 
předběžné oznámení, bude Soutëženo, podána žádost o dotaci na MMR, program Regenerace 
panelových sídlišť 

7. Úprava interiéru a přilehlých prostor zámku - předpokládané náklady 1,25 mil. Kč 

Nové investice 2016 - 2018 připravované 

1. Kašna demolice a přesun soch - předpokládané náklady 1,671 tis. KČ, proiektová příprava je 

ukončena, realizace 2016/2017 
2. Odbahněnl jezírka QRNIS - předpokládané náklady do 2 mil. Kč, projektová příprava by měla být 

ukončena v 05/2016, předpoklad získání dotace Z OPŽP, realizace 2016/2017 
3. Stavební úpravy ZŠ ZB. Němcové - předpokládané náklady 39 mil. Kč, předpoklad realizace v 2017 

Tímto považujeme Vaši Žádost dle zákona Č. 106./l9()É) Sb. ti svobodném přístupu 

k informacím. ve Znění pozdějších předpisů za vyřizenou. 

S pozdravenı 

lng. Ivana Pinkasová 
vedoucí odboru říìeni proje tú 

ai investic


