
Investice 2017 - výběr stavební práce pro rok 2017 

Název 
zahájení 

akce 
náklady Komentář - popis Termín VŘ na dodavatele - předpoklad 

Novostavba objektu autobus. zast. 
Veselá        

2016 0,1 nová autobusová zastávka 
březen - duben 2017 

Lávka 4d-M1 u rybníka nová   2017 0,1 obnova lávky březen - duben 2017 

Dopravně bezpečnostní opatření 5. 
května Veselá + J. Švermy 

2016 9,0 úpravy a obnova - chodníky, přechody 5. května, Jana Švermy 
duben - srpen 2017 

Chodník Kamenec - Salabka 2015 0,2 nový chodník ukončeno 

Dopravně bezpečnostní opatření v 
Přestavlcké ulici 

2016 4,8 rozšíření části vozovky, nový chodník 
září - listopad 2017 

Dopravně technické úpravy 
Jiráskova II. etapa 

2014 0,4 drobné stavební úpravy, dopravní značení 
březen - duben 2017 

Přestupní terminál 2017 15,0 komplexní projekt ve Dvořákově ulici, 2017 pouze projekční práce předpoklad 2018 

Vodovod Dobrá Voda, Lhotice 2014 15,0 vodovod z vodojemu na Horce do D. Vody a Lhotic ukončeno 

Odbahnění rybníka Přestavlky 2015 2,0 oprava rybníka, odstranění sedimentů 
březen - duben 2017 

Hoškovice Na Obci  2016 0,1 výpustní objekt není určeno 

Jaselská novostavba pavilonu MŠ 2016 15,0 navýšení kapacity školky o 1 třídu a rekonstrukce kuchyně únor - červen 2017 

ZŠ Studentská, objekt náměstí  2015 0,2 zateplení půdy, nová zateplená střešní konstrukce šatny březen - červen 2017 

ZŠ Studentská, objekt náměstí,  
zahradní učebna 

2017 0,1 dřevěný altán pro venkovní aktivity dětí 
březen - květen 2017 

Objekt čp. 299 -  klub 2014 7,0 odvlhčení, oprava střechy není určeno 

Sychrov čp. 1  2014 0,3 přístavba WC březen - červen 2017 

Optická síť náměstí - Studentská 2015 0,3 zemní vedení trasy pro datová vedení březen - květen 2017 

Lesopark - pěšiny  2016 1,1 úpravy cest, mobiliář, osvětlení ukončeno 

KC Mírová - DDM, jídelna   2016 58,0 komplexní projekt nového víceúčelového objektu duben - červenec 2017 

Rekonstrukce HZ Hoškovice 2016 2,2 stavební práce - rekonstrukce objektu únor 2017 

Objekt Městský úřad 2016 1,5 rekonstrukce vchodu radnice březen - duben 2017 

 


