Žádost o poskytnutí informací
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 2021 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 2021. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2021-2022. 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 2021, pokud obsahuje podrobné informace k
daným akcím dle bodů uvedených výše.

Obec Pohořelice, 763 61 Napajedla
Obecní úřad, Školní 35, 763 61 Napajedla, IČ 00568686
tel. a fax: 577 944 721, e-mail: info@obecpohorelice.cz, ID:nnqbp5i

Na základě vaší žádosti ze dne 3. 5. 2021 vám sdělujeme:
Název projektu: Protipovodňová opatření obce Pohořelice
Popis projektu: zpracování protipovodňového plánu, pořízení lokálního varovného
systému
Zhotovitel: EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziřící
Finanční rozpočet: 1.960 000,- Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 2021
Firma vybrána.
Název projektu: Rekonstrukce ZŠ a MŠ
Popis projektu: rekonstrukce soc. zař., osvětlení, podlah, výmalba místností
Zhotovitel: Plynosystém s.r.o., Zlín
Finanční rozpočet: 5.380.000,- Kč
Plánovaný termín projektu: 06-08/2021
Firma vybrána.
Název projektu: Kompletní obnova zámeckého parku
Popis projektu: kácení a ořezy rizikových dřevin, obnova dřevin-sadovnické úpravy
Zhotovitel: Kácení Šarapatka, s.r.o., Brno
Finanční rozpočet: 1.800.000,- Kč
Plánovaný termín projektu: 02-12/2021
Firma vybrána
Název projektu: Silnice III/4975: Pohořelice – stavební objekty obce
Popis projektu: stavební objekty hrazené obcí v souvislosti s výstavbou silnice
Projektová kancelář: DOPRAPLAN s.r.o., Ostrava
Finanční rozpočet: cca 10 mil. Kč
Plánovaný termín započetí projektu: 2022 ……
Předpokládaný termín výběrového řízení: nejdříve 2022
Název projektu: Odkanalizování a čištění OV Pohořelice, dolní část obce
Popis projektu: Napojení dolní části obce na ČOV Napajedla
Projektová kancelář: AQUADROP s.r.o., Sazovice
Finanční rozpočet: zatím není znám
Plánovaný termín započetí projektu: probíhá projektová činnost
Přepokládaný termín výběrového řízení: zatím není znám

Pohořelice 4. května 2021

