AMA, s.r.o.
Voroněžská 144/20
Liberec 1
460 01
V Lázních Bělohradě, 22.prosince 2011
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 14.12.2011
1)
Název projektu:
Lázně Bělohrad bezbariérová trasa k.ú. Horní Nová Ves – 2. část
Popis projektu:
Řešená lokalita se nachází v hlavní příjezdové oblasti do centra města
ve směru od Pecky a Nové Paky. Navrhované stavení úpravy řeší komunikaci pro chodce,
navazující chodníkové přejezdy, vjezdy na přilehlé pozemky, dále úpravu prostoru stávající
autobusové zastávky, která bude po úpravách splňovat požadavky na bezpečnost cestujících
a především dětí. Dále bude v této lokalitě vybudován nový značený přechod pro chodce se
speciálním nasvětlením.
Projektová kancelář:
PRODIS, projektování dopravně inženýrských staveb, Svitavská
1469, 500 12 Hradec Králové
Rozpočet projektu: 2.010.709,- Kč vč. DPH
Plánovaný termín započetí projektu (stavební část):
dotace ze SFDI

03/2011 – v případě získání

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele:
dodavatel stavby byl
vybrán dle výběrového řízení – Zdeněk Krištof K + K, Jaroměř
2)
Název projektu:
Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ
Lázně Bělohrad – Horní Nová Ves 112
Popis projektu:
V rámci projektu budou realizována úsporná opatření na obálce budovy
MŠ v Horní Nové Vsi – výměna výplní, zateplení stěn a zateplení podlahy na půdě. V rámci
projektu bude pro zajištění výroby tepla instalováno TČ vzduch voda o výkonu 18 kW. Cílem
projektu je snížení energetické náročnosti budovy, snížení nákladů na vytápění a ohřev TUV
a tím dosažení snížení emisí oxidu uhličitého.
Projektová kancelář:

Ing. David Knill, ČKAIT- 0601937

Rozpočet projektu: 3.898.811,- Kč vč. DPH
Plánovaný termín započetí projektu (stavební část):

05/2012

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele:
vybrán dle výběrového řízení – ASJ, s.r.o.

dodavatel stavby byl

3)
Název projektu:
Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ T. G.
Masaryka v Lázních Bělohradě
Popis projektu:
Komplexní zateplení objektu – zateplení stěn, výměna oken a dveří
a tepelná izolace stropu.
Rozpočet projektu: 4.767.910,- Kč vč. DPH
Plánovaný termín započetí projektu (stavební část):
se podaří získat dotaci z OPŽP,

projekt se bude realizovat, pokud

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele:
4)
Název projektu:

?

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev

Popis projektu:
Projekt kanalizace počítá s výstavbou systému stok oddílné splaškové
kanalizace napojené na koncovou část kanalizační sítě Lázní Bělohradu a zakončenou
na městské čistírně odpadních vod v Lázních Bělohradě – Dolní Nové Vsi.
Výstavbou veřejné ho vodovodu v místní části Brtev vyřeší město Lázně Bělohrad problém
zásobování pitnou vodou v této oblasti. Místo napojení na stávající veřejný vodovod se
nachází na okraji města v blízkosti lázeňského areálu. Místní část Brtev je v současnosti
zásobena z lokálních studní jednotlivých nemovitostí a v horní části je několik nemovitostí
napojeno na místní pramen. Tento systém zásobení je nevyhovující jak po stránce kvalitativní
tak i po stránce kapacitní a blokuje další rozvoj výstavby v obci.
Napojením místní části Brtev na veřejný vodovod bude zajištěn dostatek kvalitní pitné vody
z vodojemu v Horní Nové Vsi. Nový vodovodní systém také s určitým omezením zlepší
stávající požární zabezpečení této lokality. Po vybudování vodovodu v této části města bude
možný další rozvoj oblasti zejména umožnění další bytové výstavby,
o kterou je zde
zájem.
Projektová kancelář: MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
Rozpočet projektu:

kanalizace:
vodovod:

26.833.255,- Kč vč. DPH
19.213.503,- Kč vč. DPH

Plánovaný termín započetí projektu (stavební část):

r. 2013

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele:
probíhá

výběrové řízení právě

Ing. Martina Šubrtová
investiční referent

