
I Město Sedlčany
náměstí T. G. Masaryka 32
26480 Sedlčany

č.j.: 01/13969/2018 V Sedlčanech dne 24. července 2018

Poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Dne 12. července 2018 byla na podatelnu MěÚ Sedlčany e-mailem pod č. j.: 01/13969/2018 doručena
žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Znění žádosti:
.Předrnět": "Katalog projektů" / "Zásobník projektů" / "Investiční balíček" / "Tabulkový přehled
plánovaných akcí" - Sedlčany

Text*:
Žádám o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
znění pozdějších předpisů.
Žádám o poskytnutí informace o všech plánovaných investicích města, které jsou aktuálně obsaženy v tzv.
Katalogu projektů / Zásobníku projektů / Tabulkovém přehledu plánovaných akcí Městským úřadem
Sedlčany.
V tomto soupisu prosím o poznámku u každé dílčí připravované akce, v jaké fázi přípravy daný projekt je.
Předem děkuji za vyřízenL" konec citace žádosti.

Odpověď Odboru investic Městského úřadu Sedlčany:
Vážená paní _ na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace Vám sděluji následující:
Seznam plánovaných investičních akcí zajišťovaných Odborem Investic pro rok 2018 je obsažen ve
schválenérn rozpočtu na rok 2018 v kapitolách 2.1. Doprava, 2.3. Vodohospodářská zařízení, 3.4. Bydlení,
komunální služby, územní rozvoj, investiční výst. Tento dokument je uveřejněn mimo jiné na
internetových stránkách městského úřadu pod odkazem:
http://mesto-sedlcany.cz/sites/ defa ult/files/sr 2018 vyda je .pdf
Požadovaný tabulkový přehled svyznačením fáze realizace přikládám v příloze. č. 1.

Dílčí investiční akce, které jsou připravovány v rámci celkových koncepčních záměrů s
dlouhodobým výhledem a nejsou zaneseny v rozpočtu na rok 2018, případně v příloze č. 6 "Projektová
dokumentace, TDI", jsou vedeny jako pracovní materiál v rámci interní komunikace mezi Odborem
investic a užším vedením města a v této pracovní podobě není možné je bez schválení orgánů města dle
jejich kompetencí dále poskytnout. Po procesu schválení je zpravidla přehled plánovaných akcí součástí
uveřejněného schváleného dokumentu, jako je např.: zastupitelstvem města schválený rozpočet města,
"Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2018-2030" a další tzv. strategické dokumenty.

v případě zájmu o zaslání komentářů k těmto a dalším strategickým dokumentům z pozice investiční
přípravy prosím zašlete dotaz směřovaný ke konkrétnímu schválenému dokumentu.

Přílohy: př. č. 1 SR_2018
- 9 -08- 2018SEJMUTO: ·t••, ••••

~

Městský úfadsr
náměstí T. G. Mas a32

pst 264 80
Hana Jíndrov

\
Městský úřad Se lčany( .

náměstí T. G. Mes ~
PSe 264 o

Hana Jir:d v

S pozdravem Ing. Tomáš Langer
MěÚ Sedlčany, Odbor investic
318822 742 linka 119
langer@mesto-sedlcany.cz

. ,~ -07' 2018VYVEŠENO: ..............••• ··••··,

Město Sedlčany; nám. T. G. Masaryka 32; 264 80 Sedlčany; IČ: 00243272; DIČ: CZ 002432 2;
tel.: 318822742

http://mesto-sedlcany.cz/sites/
mailto:langer@mesto-sedlcany.cz


Město Sedlčany Schválený rozpočet na rok 2018 (v tis. Kč)

:: \ThI :"''Jí::' iíl ::: '" ",: ,:: "
li:poznámka ke stavu 0712018
w

VÝD,AJE ~pr~dQ.á,:P91~j~ouy řá<llců
"l' nespadajících d09inve'Stic ' 0

)'<

W 'I

q :% lil W ,~ zajišťqvaných 01) JW 11:1

1. Zemědělství- lesní hosp.
2. Průmyslová a ostatní odv.
2.1. Doprava
Silnice-údržba a opravy MK Příloha Č. 2

Chodník ul. Pod Lesíkem vybrán zhotovitel
Rekonstrukce chodníku ul. Etropolská vybrán zhotovitel
Výměna povrchů chodníku U Háječku vybrán zhotovitel

Oprava chodníku k ul. P. Bezruče v realizaci
Rekonstrukce chodníků ul. Olbrachtova v realizaci

Rekonstrukce chodníku u č.p. 550 vybrán zhotovitel
Rekonstrukce komunikace u KDJS výběr zhotovitele

Zivičný povrch- ul. Potoční (u mlýna) výběr zhotovitele
Rekonstrukce plochy u č.p. 636 - ul.Svermova výběr zhotovitele

Rekonstrukce komunikace u č.p. 544-5 ul. Dělnická vybrán zhotovitel
Rozšíření komunikace ul. Lidická vybrán zhotovitel

Uprava parkoviště - ul. Tyršova stavebnědokončeno
Chodník u kostela - starý hřbitov stavebnědokončeno

Komunikace - nový hřbitov stavebnědokončeno
Chodník 1/18 stavebnědokončeno

Výkony STS - údržba, opravy MK, chodníků aj.ploch
Dopravní obslužnost
2.2. Vodní hospodářství
2.3 Vodohospodářské zařízení
Obnova a opravy vodohosp.majetku Příloha Č, 3

Likvidace armat. šachty u Háječku v realizaci
Výměna vodovodu U Kulturního domu v realizaci

Přenos dat eervený Hrádek v realizaci
Osazení hydrantu Pod Pilami vybrán zhotovitel
Likvidace septiku u č.p, 524-6 vybrán zhotovitel

Likvidace septiku u č.p. 527 vybrán zhotovitel
Výměna vodovodního řadu ul. Zižkova vybrán zhotovitel

eov - oprava čerpadel v realizaci
eov - rekonstrukce střechy hlavní budovy v realizaci

eov - oprava fasády hlavní budovy v realizaci
COV - výměna oken VI. etapa v realizaci

Vodovodní přípojky ul. Na Potůčku v realizaci
Propojovací potrubí mezi es a VDJ vybrán zhotovitel

Přeložka vodovod. řadu DN 300 - Severní sídliště projektová příprava
Vodoměrná šachta ul. Jateční stavebnědokončeno

Výměna vyhnívací nádrže eov v realizaci
Vodovodní řad DD Sedlčany stavebnědokončeno

2.4 Všeobecné služby
3. Služby obyvatelstvu
3.1. Školství ( strav.,škol., provoz)
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3.2. Kultura
3.3. Tělovýchova a zájm. činnost
3.4. Bydlení, komunální služby územní
rozvoj, investiční výst.
Správa budova zařízení města Příloha Č. 5
Činnost MTS - správa bytového fondu
Provozní náklady, opravy BD č.p.791
Opravy BF
Výkony technických služeb
Skládka TKO
Provoz sběrného dvora
Svoz komunálního odpadu
Svoz tříděněho odpadu
Nebezpečný odpad
Projektová dokumentace, TDI Příloha Č. 6

Rekonstrukce dráhy a sektorů LAS předáno
Koncepční studie - plavecký bazén připraveno zadání

Rekonstrukce kuchyně 3. MS v realizaci
Bezbarierové přístupy - Obchodní ul. v realizaci

Upravya rozšíření sjezdu ul. Pod Potoky předáno
Inženýrské sítě Na stínadlech - II. etapa v realizaci

Dopravní připojení Cervený Hrádek v realizaci
Rekonstrukce UT a ZTI v 5. MS příprava zadání

Vodovod Solopysky předáno
Posouzení zeleně Tyršova ul. - park v realizaci

Rekonstrukce podatelny - MěU předáno
Rekonstrukce hlavního objektu RTN příprava zadání

Vzdutechnika KDJS předáno
TDI - U Háječku v realizaci

TDI - služebna MěP předáno
PENB připraveno zadání

Administrace projektů k OP EU Příloha Č. 6
Monitorovací zpráva - přivaděč pitné vody předáno

Monitorovací zpráva - snižování energie 5. MS předáno
Monitorovací zpráva - snižování energie 2. ZS předáno
Monitorovací zpráva - snižování energie MěK předáno

Monitorovací zpráva - analýza rizik staré ek.zátěže předáno
Monitorovací zpráva - varovný systém předáno

Inženýrské sítě C. Hrádek - Na Skalách neobdrženadotace
Monitoring dotačních příležitostí průběžná realizace

Administrace výběrových řízení Příloha Č. 6
Modernizace přestupního terminálu v realizaci

Rekonstrukce LAS Taverny v realizaci
Rekonstrukce kuchyně 3. MS příprava zadání

Inženýrské sítě C. Hrádek - Na Skalách vyřazeno
Ostatní - GP, ZP, popl. KU...
Věcná břemena - přivaděč pitné vody
Pronájem pozemků, nemovitostí
Výkup pozemků a nemovitostí
Upravy veř. prostranství města a osad Příloha Č. 7
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Dětská hřiště - nové hřiště v Oříkově
Dětská hřiště - opravy a údržba
Lesopark Cihelný vrch-údržba,mobiliář
Mrskošovna - II. etapa
Investice a další akce charakteru
oprav,st.úprav,údržby majetku města:
Budova MěP - zádržné předáno
Inženýrské sítě U Háječku v realizaci
LAS - umělé povrchy dráhy, sektory výběr zhotovitele
Rekonstrukce ě.p. 160 - přízemí předáno
Rozšíření sjezdu Nádražní - Pod Potoky vybrán zhotovitel
Podhled a zateplení u č.p. 871 předáno
Elektro instalace 1. ZS v realizaci
Výměna oken 1. MS v realizaci
Opravy a úpravy MěN Příloha Č. 8

Unikový východ Č. 2 - nutné rozšíření v realizaci
Rozšíření vstupních dveří-pokoj č.ž-násl.péče vyřazeno

Oprava hav.stavu zábradlí-schod. 1 a 2 NP v realizaci
Klimatizace na oddělení NIP v realizaci

Rekonstrukce povrchu dvora v areálu MěN příprava zadání
Osvětlení a zásuvky u lůžek v realizaci

Parkoviště - Strojírenská 791 vybrán zhotovitel
Oprava kaple Třebnice v realizaci
Oprava říms budovy ZUS výběr zhotovitele
Přeložka VN kabelu - Pod Potoky v realizaci
Satnové buňky - hřiště s umělým povrch. v realizaci
Rekonstrukce rampy KDJS příprava zadání
Hřiště softbalu - přemístění v realizaci
Výměna střechy u kotelny CZT 1 předáno
Rídící systém u kotelny 2. ZS v realizaci
Regulační systém Samson kotelen v realizaci
Výměna oken BD ě.p. 791 v realizaci
Rekonstrukce buněk BD č.p. 791 v realizaci
Kolumbární stěna v realizaci
VO ul. Sadová vybrán zhotovitel
VO ul. Pod Pilami vybrán zhotovitel
VO ul. Luční povolování stavby
VO ul. U Háječku vybrán zhotovitel
VO ul. Olbrachtova vybrán zhotovitel
4. SOC. VĚCI, ZDRAVOTNICTVí

5. OCHRANA A BEZPEČNOST

6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA
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