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

 
Č.j. MÚ–S/OI/279/2023 

Vyřizuje: Tomáš Langer 

 

Istav Media s.r.o.  

Nádražní 762/32, Praha 5 – Smíchov 

IČ: 03441725 

 

V Sedlčanech 12. ledna 2022 

 
 

POSKYTNUTÍ INFORMACE (DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O 
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM) 
 
Dne 4. ledna tohoto roku 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 2023, respektive seznam 
stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí 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 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 2023. 
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 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 19. prosince 2022 v rámci kapitoly 3.4.f) 
Investice, TZ, opravy, údržba, stavební úpravy majetku města na rok 2023 dle předmětu Vaší 
žádosti (pozemních staveb, budov): 

název projektu: „Budova MÚ č.p. 34  -  nová podlaha sál ZUŠ“, 
předmětem projektu je instalace nové podlahy v sálu budovy č.p. 34, provedení vrchních vrstev 
podlahy a související zednické práce v ceně 0,32 mil. Kč. Práce byly zahájeny v roce 2022 a 
předpokládá se dokončení v lednu 2023. Práce probíhají v dvorním traktu budovy č.p. 34 na 
náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, parcela č. 4 v k.ú. Sedlčany. Financování projektu je zajištěno 
z rozpočtu Města Sedlčany. 

název projektu: „Budova MÚ č.p. 32 - oprava střechy I. etapa“, 
předmětem projektu je výměna střešní krytiny na uličním traktu budovy č.p. 32 v předpokládané 
ceně 0,401 mil. Kč. Výběrové řízení na dodavatele a provedení prací je předpokládáno v průběhu 
roku 2023. Místem prováděných prací je budova č.p. 32 na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, 
parcela č. 1/1 v k.ú. Sedlčany. Financování projektu je zajištěno z rozpočtu Města Sedlčany. 

název projektu: „Budova MÚ č. p. 32 - rekonstrukce kotelny“, 
předmětem projektu je výměna zdroje tepla v budově č.p. 32 v předpokládané ceně 0,60 mil. Kč. 
Provedení prací je s ohledem na topnou sezónu a kapacity dodavatelů předpokládáno v průběhu 
roku 2023. Místem prováděných prací je budova č.p. 32 na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, 
parcela č. 1/1 v k.ú. Sedlčany. Financování projektu je zajištěno z rozpočtu Města Sedlčany. 

název projektu: „Budova č.p. 161 - nemocnice doplnění stínící tech.“, 
předmětem projektu je instalace stínící techniky na vybraná okna budovy č.p. 161 
v předpokládané ceně 0,20 mil. Kč. Provedení prací je s ohledem na provoz budovy a kapacity 
dodavatelů předpokládán v průběhu roku 2023. Místem prováděných prací je budova č.p. 161 na 
náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, parcela č. 105 v k.ú. Sedlčany. Financování projektu je 
zajištěno z rozpočtu Města Sedlčany. 

název projektu: „Budova č.p. 59 osada Třebnice - výměna stropu“, 
předmětem projektu je odstranění poruch a výměna části stropní konstrukce společenské 
místnosti budovy č.p. 59 Třebnice v předpokládané ceně 0,20 mil. Kč. Provedení prací je 
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předpokládáno v září a říjnu tohoto roku. Místem prováděných prací je budova č.p. 59, Třebnice, 
parcela č. 79 v k.ú. Třebnice. Financování projektu je zajištěno z rozpočtu Města Sedlčany. 

název projektu: „Zimní stadion -  pořízení tepelných čerpadel“, 
předmětem projektu je výměna zdrojů tepla v budově č.p. 152 v předpokládané ceně 1,50 mil. Kč. 
Provedení prací je s ohledem na topnou sezónu a kapacity dodavatelů předpokládáno v průběhu 
roku 2023. Místem prováděných prací je budova č.p. 152, ul. Zberazská v Sedlčanech, parcela č. 
1660/1 v k.ú. Sedlčany. Financování projektu je zajištěno z rozpočtu Města Sedlčany. 

název projektu: „Zimní stadion - frekvenční měřič hl. kompresoru“, 
předmětem projektu je instalace technologie měření a regulace provozu chlazení ledové plochy v 
budově č.p. 152 v předpokládané ceně 0,90 mil. Kč. Provedení prací je s ohledem na sezónu a 
kapacity dodavatelů předpokládáno v průběhu roku 2023. Místem prováděných prací je budova 
č.p. 152, ul. Zberazská v Sedlčanech, parcela č. 1660/1 v k.ú. Sedlčany. Financování projektu je 
zajištěno z rozpočtu Města Sedlčany. 

název projektu: „Ubytovna č.p. 123 - výměna kotle za tepel.čerpadlo“, 
předmětem projektu je výměna zdroje tepla v budově č.p. 123 v předpokládané ceně 0,35 mil. Kč. 
Provedení prací je s ohledem na topnou sezónu a kapacity dodavatelů předpokládáno v průběhu 
roku 2023. Místem prováděných prací je budova č.p. 123, ul. Pod Potoky v Sedlčanech, parcela č. 
1641 v k.ú. Sedlčany. Financování projektu je zajištěno z rozpočtu Města Sedlčany. 

název projektu: „BD č.p. 791 výměna oken“, 
předmětem projektu je výměna vybraných otvorových výplní v budově č.p. 791 v předpokládané 
ceně 0,20 mil. Kč. Provedení prací je s ohledem na topnou sezónu a kapacity dodavatelů 
předpokládáno v průběhu roku 2023. Místem prováděných prací je budova č.p. 791, ul. 
Strojírenská v Sedlčanech, parcela č. 2482/1 v k.ú. Sedlčany. Financování projektu je zajištěno 
z rozpočtu Města Sedlčany. 

název projektu: „BD č.p. 791 rekonstrukce 2 bytových jednotek“, 
předmětem projektu je stavební úprava vybraných bytových jednotek v bytovém domě č.p. 791 
v předpokládané ceně 0,74 mil. Kč. Provedení prací je předpokládáno v průběhu roku 2023. 
Místem prováděných prací je budova č.p. 791, ul. Strojírenská v Sedlčanech, parcela č. 2482/1 
v k.ú. Sedlčany. Financování projektu je zajištěno z rozpočtu Města Sedlčany. 

název projektu: „DPS č.p. 172-5 výměna oken“, 
předmětem projektu je výměna vybraných otvorových výplní v budovách č.p. 172-5 
v předpokládané ceně 0,15 mil. Kč. Provedení prací je s ohledem na topnou sezónu a kapacity 
dodavatelů předpokládáno v průběhu roku 2023. Místem prováděných prací je budova č.p. 172 - 
5, ul. 28. října v Sedlčanech, parcely č. 87/1, 90, 93 v k.ú. Sedlčany. Financování projektu je 
zajištěno z rozpočtu Města Sedlčany. 

název projektu: „Budova č.p. 68 ŠJ 1. ZŠ rek. tech. předávací st.“,  
předmětem projektu je výměna technologie v předávací stanici tepla v budově č.p. 68 se školní 
jídelnou 1. Základní školy Sedlčany v předpokládané ceně 0,17 mil. Kč. Provedení prací je 
s ohledem na topnou sezónu a kapacity dodavatelů předpokládáno v průběhu roku 2023. Místem 
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prováděných prací je budova č.p. 68, ul. Primáře Kareše v Sedlčanech, parcela č. 251 v k.ú. 
Sedlčany. Financování projektu je zajištěno z rozpočtu Města Sedlčany. 

název projektu: „Budova č.p. 67 2. ZŠ oddělení ohřevu TUV pro ŠJ“, 
předmětem projektu je doplnění technologie ohřevu TUV v provozu školní jídelny 2. ZŠ Propojení 
v předpokládané ceně 0,15 mil. Kč. Provedení prací je s ohledem na provoz a kapacity dodavatelů 
předpokládáno v 7. a 8. měsíci roku 2023. Místem prováděných prací je budova č.p. 67, ul. Na 
Potůčku v Sedlčanech, parcela č. 966/1 v k.ú. Sedlčany. Financování projektu je zajištěno 
z rozpočtu Města Sedlčany. 

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 1,794mil. 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 


