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MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY 
Odbor investic 
náměstí T. G. Masaryka 32 
264 80 Sedlčany 

 
Č.j. MÚ–S/OI/473/2022 
Vyřizuje: Tomáš Langer 
 
Istav Media s.r.o.  
Nádražní 32, Praha 5 – Smíchov 
IČ: 03441725 
 
V Sedlčanech 14. ledna 2022 
 
 

POSKYTNUTÍ INFORMACE (DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O 
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM) 
 
Dne 6. ledna 2022 byla do datové schránky Města Sedlčany doručena žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Znění žádosti: 
„Věc: Žádost o poskytnutí investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022, respektive seznam 
stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2022 a budou financovány z 
rozpočtů města/obce nebo z jiných veřejných rozpočtů 
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší 
tuzemské poskytovatele informací 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 informací 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 poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022. 
U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) 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 Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na 
základě naší prosby nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše plánovaných 
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investičních záměrů. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, 
žádáme o jejich zaslání. 
Pro zaslání kopií plánovaných investičních záměrů prosím využijte datové schránky Istav Media, 
s.r.o.: dc6q2wa nebo email: zadosti@istav.cz 
Pro zaslání přehledu (nové informace) prosím využijte stejné datové schránky Istav Media, s.r.o.: 
dc6q2wa nebo taktéž email: zadosti@istav.cz 
V případě jakýchkoliv dotazů o vysvětlení, či doplnění nějaké informace se na nás prosím 
neváhejte obrátit, jak telefonicky, tak písemně na níže uvedené kontakty. 
Předem Vám děkuji za spolupráci.“ 

Odpověď Odboru investic Městského úřadu Sedlčany: 

Vážený pane jednateli, níže Vám zasílám informace o investičních akcích, které jsou zařazeny 
v rozpočtu Města schváleného zastupitelstvem dne 13. prosince 2021 v rámci kapitoly 3.4.f) 
Investice, TZ, opravy, údržba, stavební úpravy majetku města na rok 2022 dle předmětu Vaší 
žádosti (pozemních staveb, budov): 

Rekonstrukce technologie kotelny 2. ZŠ:  
Úpravy na systému ústředního vytápění v budově základní školy. Předpokládané náklady jsou 0,48 
mil. Kč. Zahájení prací v termínu po ukončení topné sezóny, dle možností technologie bude průběh 
prací především ve dnech omezeného provozu školy o prázdninách. Kotelna je v budově č.p. 67, 
Sedlčany. Financování projektu zajištěno vyčleněním prostředků na základě rozhodnutí 
zastupitelstva Města. 

Rekonstrukce kotelny Kpt. Jaroše 482:  
Úpravy na systému ústředního vytápění v administrativní budově. Předpokládané náklady jsou 
0,29 mil. Kč. Zahájení prací v termínu po ukončení topné sezóny. Kotelna je v budově č.p. 482, 
Sedlčany. Financování projektu zajištěno vyčleněním prostředků na základě rozhodnutí 
zastupitelstva Města. 

Garáž SDH II, 2. etapa:  
Pokračování stavebních prací na přístavbě provozní budovy sboru dobrovolných hasičů s využitím 
pro garáž a skladové prostory. Předpokládané náklady této fáze výstavby jsou 1,914 mil. Kč. Stavba 
byla zahájena v listopadu roku 2021. Jedná se o přístavbu k budově č.p. 1250, Sedlčany. 
Financování projektu zajištěno vyčleněním prostředků na základě rozhodnutí zastupitelstva Města. 

Odvlhčení budovy ředitelství nemocnice Sedlčany:  
Pokračování stavebních prací na budově ředitelství nemocnice zaměřených na odstranění vzlínající 
vlhkosti zdiva a spojených problémů. Předpokládané náklady této fáze výstavby jsou 0,318 mil. Kč. 
Stavba byla zahájena v listopadu roku 2021. Jedná se o práce na budově č.p. 161, Sedlčany. 
Financování projektu zajištěno vyčleněním prostředků na základě rozhodnutí zastupitelstva Města. 

Výměna osvětlení v Městské knihovně-havarijní stav:  
Provedení oprav vnitřních instalací v prostorách užívaných knihovnou. Předpokládané náklady 
akce jsou 0,397 mil. Kč. Zahájení prací bude dle provozních možností provozovatele. Jedná se o 
práce v budově č.p. 482, Sedlčany. Financování projektu zajištěno vyčleněním prostředků na 
základě rozhodnutí zastupitelstva Města. 
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V rámci schváleného rozpočtu Města jsou dále vyčleněny prostředky na správu budov a zařízení 
města, v rámci kterých se předpokládá provedení oprav a údržby na budovách ve výši 0,935mil. Kč  
Schválený rozpočet Města je uveřejněn na www stránkách: https://www.mesto-

sedlcany.cz/cs/mesto-sedlcany/rozpocet-mesta/. Seznam připravovaných projektů pro delší časový 
úsek Vám v tuto chvíli nemohu poskytnout z důvodu neexistence odpovědnými orgány 
schváleného dokumentu zahrnující delší investiční výhled v požadovaných podrobnostech.  
 
S pozdravem  
Tomáš Langer 
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