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

 

 
Č.j. OI/3052/2020 
Vyřizuje: Tomáš Langer 
 
AMA, s. r. o. 
Voroněžská 144/20 
460 01, Liberec 1  
IČ: 61327557 
 
 
V Sedlčanech 14. února 2020 
 
 

POSKYTNUTÍ INFORMACE (DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O 
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM) 
 
Dne 6. února 2020 byla na e-mail  MěÚ Sedlčany (mu@mesto-sedlcany.cz )doručena žádost o 
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Znění žádosti: 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace: 
 Obsah žádosti/dotazu: 
 V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr 
stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání 
investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. seznamu 
investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. 
Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, 
krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. 
U těchto projektů prosím uveďte: název projekt, popis projektu, projektovou kancelář (pokud již 
byl projekt zpracován), finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, 
předpokládaný termín výběrového řízení, popř.výherce 
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2020, pokud obsahuje podrobné informace k daným 
akcím dle bodů uvedených výše. 
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Odpověď Odboru investic Městského úřadu Sedlčany: 

Vážená paní žadatelko, níže Vám zasílám informace o investičních akcích, které jsou zařazeny 
v rozpočtu Města schváleného zastupitelstvem dne 16. prosince 2019 v rámci kapitoly 3.4.f) 
Investice, TZ, opravy, údržba, stavební úpravy majetku města na rok 2020: 

LAS - umělé povrchy dráhy, sektory:  
Jde o dokončení stavebních úprav městského stadionu započatých v roce 2019, autorem 
projektové dokumentace je Ing. arch. Leoš Pitter, IČ: 25275291, rozpočtovaná částka pro rok 2020 
je 14 750 000Kč, stavbu realizuje firma VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČ: 27967638. 

Oprava a úpravy prostor MěN: 
Dle přílohy č.7 oprava elektroinstalace kyslíkové stanice, zabezpečení kyslíkové stanice a 
trafostanice, předokenní rolety nová poliklinika, PD přestavba východu z oddělení NIP 
1,úpr.rotundy, PD koridor na oddělení DP, PD rekonstrukce elektroinstalace, Klimatizace sesterny 
oddělení DP 1 a DP 2. Jde o soubor akcí, pro který není vybrána projektová kancelář a budou 
prováděny dle samostatných zadání zakázek do 500 000Kč v průběhu celého roku. Rozpočtovaná 
částka je 910 000Kč. 

Participativní rozpočet 2020: 
Projekt dle návrhu a výběru občanů v souladu s Radou Města zveřejněnými pravidly 
v rozpočtované výši 500 000Kč. Konkrétní projekt není v tuto chvíli znám. 

Úprava vstupů do BD 1172-4 (prodej bytů): 
Oprava dlažeb před bytovými domy, která není v rozsahu vyžadujícím projektovou dokumentaci. 
Rozpočet projektu je 95 000Kč. Výběr dodavatele proběhne v 1. pololetí roku 2020, realizace akce 
do konce roku. 

Oprava opěrné zdi u MK Na Skalách -havárie:  
Oprava havarijního stavu opěrné zdi, která není v rozsahu vyžadujícím projektovou dokumentaci. 
Rozpočet projektu je 375 000Kč. Výběr dodavatele proběhne v 1. pololetí roku 2020, realizace akce 
do konce roku. 

Odvětrání archivu muzea v č. p. 175 -havárie: 
Oprava prostor archivu, která není v rozsahu vyžadujícím projektovou dokumentaci. Rozpočet 
projektu je 113 000Kč. Výběr dodavatele proběhne v 1. pololetí roku 2020, realizace akce do konce 
roku. 

Výměna vchodových dveří do márnice-havárie: 
Oprava vstupu, která není v rozsahu vyžadujícím projektovou dokumentaci. Rozpočet projektu je 
35 000Kč. Výběr dodavatele proběhne v 1. pololetí roku 2020, realizace akce do konce roku. 

Osvětlení přechodů (Sedlecká ul., Vyšehrad, Krčín): 
Stavba prvků veřejného osvětlení, která není v rozsahu vyžadujícím projektovou dokumentaci. 
Rozpočet projektu je 144 000Kč. Výběr dodavatele proběhne v 1. pololetí roku 2020, realizace akce 
do konce roku. 
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Vodovodní přípojka Luční ulice: 
Výstavba nové vodovodní přípojky a areálových rozvodů v rámci stávajícího sportoviště. 
Zpracovatelem projektové dokumentace je Bohumil Krejčí – KRB, IČ: 16938402. Rozpočet projektu 
je 139 000Kč. Výběr dodavatele proběhne v únoru roku 2020, realizace v dubnu 2020. 

Oprava střechy 2. ZŠ – havárie: 
Oprava střešní krytiny a konstrukce, která není v rozsahu vyžadujícím projektovou dokumentaci. 
Rozpočet projektu je 900 000Kč. Výběr dodavatele proběhne v 1. pololetí roku 2020, realizace akce 
do konce roku. 

Revitalizace kašny nám. T.G.M.: 
Oprava, která není v rozsahu vyžadujícím projektovou dokumentaci. Rozpočet projektu je 
50 000Kč. Výběr dodavatele proběhne v 1. pololetí roku 2020, realizace akce do konce roku. 

Příspěvky na domovní ČOV: 
Dotační titul Města občanům ve výši 300 000Kč 

V rámci schváleného rozpočtu Města jsou dále navrženy stavební práce a projekty:  
- v příloze č. 1 Rekonstrukce a opravy MK ve výši 740 000Kč zahrnující rekonstrukci žulového 
chodníku v Zahradní ul. (od křižovatky se Švermovou ul. k výjezdu do Kovothermu), výměnu 
živičného povrchu v  Havlíčkově ul. (od křižovatky se Zahradní ul. ke křižovatce s ul. u Kult. domu), 
rozšíření parkovacích míst Za Nemocnicí a kruhový objezd ve Zberazské ul. Jde o soubor akcí, pro 
který není vybrána projektová kancelář a budou prováděny dle samostatných zadání zakázek do 
500 000Kč v průběhu celého roku. 
 
- v příloze č. 2 Obnova a opravy VHM ve výši 2 297 000Kč zahrnující vodovod 6-ti domky Na 
Potůčku, výměnu šoupat Lhotecká a Na Vyhlídce, nadzemní hydranty Zberazská a Na Severním 
sídlišti, rekonstrukci odvětrání vodojemu, geodetické zaměření vodovodů a kanalizací, 
rekonstrukci osvětlení ČOV, obnovu žlabu lapáku písku ČOV, opravy čerpadel ČOV, podestu na 
čerpací stanici U Háječku, PD přeložky Jateční ulice, obnovu kanalizačních šachet, odborný 
posudek stavu ČOV, vodovodní řad Červený Hrádek (760-797). Jde o soubor akcí, pro který není 
vybrána projektová kancelář a budou prováděny dle samostatných zadání zakázek do 500 000Kč 
v průběhu celého roku. 
 
- v příloze č. 4 příspěvek na opravy a údržbu sportovních zařízení ve výši 810 000Kč zahrnující 
zimní stadion - opravy technologie, zdiva a chodníku, LAS Taverny - opravy balkónu budovy a 
přečerpávací stanice kanalizace, stadion Tatran - opravy elektro, travnatého povrchu, vstup do 
budovy, hřiště s umělým povrchem - čištění a dekomprese zásypu. Jde o soubor akcí, pro který 
není vybrána projektová kancelář a budou prováděny dle samostatných zadání zakázek do 500 
000Kč v průběhu celého roku. 
 
- v příloze č. 6 kapitola 3.4. c) PD, TDI, administrace projektů ve výši 1 787 000Kč zahrnující 
Projektové dokumentace, TDI: LAS - TDI, BOZP, AD, Městský park - TDI, AD, BOZP, Posouzení 
energetické náročnosti budov, č.p. 159 bezbarierové úpravy, Nástavba šaten - areál Luční ul., 
Bezbarierové přístupy Obchodní ul., Klubovna Solopysky, Sokolovna studie stavebních úprav, 
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Studie volnočasového parku U Háječku, Na Stínadlelch 2. a 3. etapa IS, Pod Cihelným vrchem zóna 
9 IS, Červený Hrádek studie odkanalizování. 
Administrace projektů k OP EU: Přivaděč - monitorovací zpráva, MěK - snižování energie, 
Modernizace přestupního terminálu, č.p. 580 - Centrum Petrklíč, Monitoring dotačních příležitostí, 
Pořízení CAS, Chodník Libíň, Sportovní areál Luční ul., Oprava MK. 
Administrace výběrových řízení: 
IS Na Skalách, č.p. 580 - Centrum Petrklíč. 
Jde o soubor služeb, pro který není vybrán dodavatel a budou prováděny dle samostatných zadání 
zakázek do 500 000Kč v průběhu celého roku. 
 
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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