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Žadatel: 

Žádá: 
Dovoluji si Vás oslovit a jejím projektem určený na podporu 
Stavebníkü v ČR. V Současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst 
a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme ozaslání investičních plánů Vašeho města/obce 
pro rok 2016, resp. Seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2016 
a budou financovány z rozpočtů obce nebo Z jiných veřejných rozpočtů. 

U těchto projektů žádáme O: 
- název projektu 
~ stručný popis projektu 
- rozpočet projektu v mil. Kč 
- plánovaný termín ıapočetí projektu 
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 

způsob poskytnutí informace: 
- Zaslat pomocí datové Schranky na ID:

V případě, že rozpočet ještě není Schváíenv, napište nám prosím, kdy k jeho Schválení dojde. 

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci. 

V Praze dne 21.01.2016 

zlızmô 



Statutární město Přerov 
Magistrát města Přerova 
Odbor řízení projektu a investic 
Ing. Ivana Pinkasová - vedouci oxlhoru 
Bratrská 34 
7511 ll Přcrm 2 

pracoviště: Bratrská 34 
tcl.í 4211581 268 lll tısltctlıııı 
la\' 4211581 268 -H4 
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Vás dopis /e dne 38.1.2016 V_vřiZu_ie: lng. Ĺdeněk Dostál Přerov Naše 0-.izı 
in-1.; S81 268 604 2.2.20ı‹› 

Poskvtnutí informací podle zákona č.l06/199 Sb. o svobodném přístupu kinformacím, ve 

11-mail: zdenek.dostalrrżzpreroveu 

znění pozdějších předpisu 

Dne 28.1.2016 bvla na Magistrát města Přerova doručena žádost o informace podle Zákona č.l()o/1999 o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ..Z.ákon"). Vaše Žádost obsahovala dotaz_\j týkající se Sdělení: 
investičních plánu města pro rok 2016 

Přehled připravovaných investic 2016 

Investice přecházejíeí Z roku 2015 
I `I 

2. 
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Provizomí úprava MK Čekyne. ul. lř rybnićku. náklady 800 tis. Kč. stavební práce spočívají v rekonstrukci místní komunikace. předpoklad realizace 04~()5/2016. Zhotovitel Strabag a.S. Prezentace archeologických nálezu v Přerově. náklady 1.7 mil. Kč. Stavební práce obsahující úprava veřejného prostranství v lokalitě jižního předpolí Tyršova mostu v Přerově. Úprava veřejne'ho prostranství bude sloužit pro prezentaci archeologických nálezu 3/16 duchovně- vzdčlávacího centra a pro připomínku m_vŠlenkove'ho odkazu významných osobností Jednoty Bratrskć. předpoklad realizace 04 - (16/2016. Zhotovitel PSS Přerovská a.S. 
Stavební úpravy proluk) Bralrská. náklad) 1.5 mil. Kč. Stavební práce spočívající v realizaci nove zpevněné plochy v proluce domu v ul. Bratrské S vybudováním nového kontejnerového stání a předlážděním stávajícího chodníku ktéto proluce. předpoklad 
realizace ()4 - 05/2016. Zhotovitel Sates Morava spol. S r.o. 
Restaurování stropní dekorativní malby Zámku - náklady 960 tis. KČ. probíhá Soutěž na 
restaurátora malby. předpoklad realizace od 04-()5/2()l(ı 

Nové investice 2016 - schválené 
Rekonstrukce komunikace vc vnitrobloku Žižkova. náklady 6.5 mil. KČ. před vyhlášením Soutěže na zhotovitele. projekt řeší kompletní rekonstrukci vnitrobloku ul. Žižkova 
spočívající v rekonstrukci místní komunikace. parkovacích ploch včetně veřejného 
osvětlení. před vyhlášením soutěže na zhotovitele. realizace 08 -l()/2016.



Qprava komunikace ulic Hanácká. Kovářská. náklady 4.13 mil. Ke. projekt řeší opravu 
MK v této místní části Přerova spočívající vrekonstrukci komunikace. rekonstrukci 
autobusové ZaStávk_v. včetně úpravy vjezdu Z komunikace do přilehlých nemovitostí.. 
před vyhlášením Soutěže na zhotovitele. realizace 07-09/2016 
Úprava propojení cyklostezek u OK Želatovská. náklady 640 tis. Kč. před vyhlášením 
Soutěže na zhotovitele. projekt spočívá v realizaci úprav propojení cyklostezek na tomto 
kruhovem objezdu. včetně realizace nového dopravního Značení. realizace 05-O6/2016 
Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem. náklady“ 43.3. mil. Kč. zveřejněno předběžné oznámení. 
bude Soutèżeno. příprava na podání zadosti o dotaci ze SFŽP. předmětem stavebních úprav 
je zateplení objektů včetně realizace vzduchotechniky. předpoklad realizace v ll. 
pololetí 2016 
Regenerace Městský dům - předpokládané náklady 15 mil. Kč. příprava podkladů k podání 
Žádosti o dotaci. před vyhlášením Souteže na zhotovitele. předmětem je částečné zateplení 
objektu _ výměna stávajících oken a zateplení půdy. předpoklad realizace v ll. pol. 2016 
Regenerace panelového Sídliště Předmostí X. etapa - předpokládané náklady l2 mil. Kč. 
Zveřejněno předběžné Oznámení. bude Soutéženo. podána žádost o dotaci na MMR. program 
Regenerace panelových sídlišť. předmětem je realizace sportovního a dětského hřiště a 
úprava přilehlých chodníků kolem panelových domu. realizace 07-08/2016. 
Úprava interiéru a přilehlých prostor zániku. předpokládané náklady 1.25 mil. KČ. 
předmětem plnění jsou dodávky. služby a Stavební práce nezbytné pro vytvoření 
komunikačního centra pro návštěvníky Muzea v Přerově. Součástí předmětu plnění jsou 
rovněž Související elektrikářské. podlahářské. malířské a natěračské prace. Probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele. předpokládaná doba realizace je O6-7/2()l 6. 

Tímto považujeme Vaši žádost dle zakona Č. l()(ı/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím. ve znění pozdějších předpisů za vyřízenou. 

Š pozdravem 

lng. Ivana inkasov 
vedoucí odbo řízení p ojektù 
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