V Lázních Bělohradě dne 12. ledna 2015

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dobrý den,
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací Vám sděluji následující:
1)
Název projektu: Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev
Popis projektu: Projekt kanalizace, jehož výstavba již započala v roce 2014 počítá s výstavbou
systému stok oddílné splaškové kanalizace napojené na koncovou část kanalizace sítě Lázní
Bělohradu a zakončenou na městské čistírně odpadních vod v Lázních Bělohradě – Dolní Nové Vsi.
Výstavbou veřejného vodovodu v místní části Brtev město Lázně Bělohrad vyřeší 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.
Projektová kancelář: Multiaqua s.r.o., Hradec Králové
Finanční rozpočet projektu: 43 980 396,- Kč bez DPH
Termín započetí projektu: 15.9.2014
Výherce výběrového řízení: EVT Stavby s.r.o., Svitavy

2)
Název projektu: Sportoviště Lázně Bělohrad
Popis projektu: Projekt počítá s celkovou rekonstrukcí současných nevyhovujících kabin pro oddíl
fotbalu, v jehož přízemí bude zázemí pro fotbalisty a v prvním podlaží herna pro oddíl stolního tenisu.
Dále je do projektu zahrnuta přístavba ke stávající tenisové hale jako prostor pro šatny, sociální
zařízení a vstup. Budou vybudovány dva kurty pro beach-volejbal, vybudovány dva nové kurty na
tenis, tréninková stěna, dětské hřiště, horolezecká stěna a umělé osvětlení tréninkového fotbalového
hřiště.
Projektová kancelář: Atelier Tsunami s.r.o., Náchod
Finanční rozpočet projektu: 28.225.000,- Kč bez DPH

Plánovaný termín započetí projektu: červen 2015
Předpokládaný termín výběrového řízení: březen 2015

3)
Název projektu: Dopravní infrastruktura sportovního areálu u Bažantnice v Lázních Bělohradě
Popis projektu: Účelem projektu je výstavba parkoviště včetně příjezdové komunikace, veřejného
osvětlení a odvodnění u sportovního areálu v Lázních Bělohradě
Projektová kancelář: Miloslav Kučera – PRODIS, Hradec Králové
Finanční rozpočet projektu: 5.784.800,- Kč bez DPH
Plánovaný termín započetí projektu: červen 2015
Předpokládaný termín výběrového řízení: únor 2015

Jan Pavlásek
místostarosta

