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Č.j.: LB-376/2016-RZV-MZV     Lázních Bělohrad, 29. Ledna 2015 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dobrý den,  

na základě Vaší žádosti ze dne 29.1.2016 Vám sděluji že v tomto roce plánujeme zrealizovat 

tyto investiční akce: 

1. Sportoviště Lázně Bělohrad – II. etapa 

Struční popis projektu: V současné době je již realizována I. etapa výstavby, 

během které dojde k vybudování nových fotbalových šaten a herny na stolní tenis. 

Na tuto akci bude navazovat etapa II. v jejímž rámci by mělo dojít k demolici 

stávající herny stolního tenisu, výstavbě dvou tenisových kurtů, dvou kurtů na 

plážový volejbal, dětského hřiště, workoutového hřiště, zázemí tenisové haly a 

vybudování chodníků v okolí těchto staveb. 

Rozpočet projektu: 14 mil 

Plánovaný termín započetí: Duben 2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení: únor 2016 

 

2. Rekonstrukce hasičské zbrojnice a knihovny Lázně Bělohrad 

Struční popis projektu: Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice. V přízemí 

budovy se nachází hasičská zbrojnice, v 1. patře je umístěna městská knihovna a 

nevyužívaný služební byt. Dle projektu dojde k rekonstrukci zázemí zásahové 

jednotky, včetně sociálního zařízení. Zároveň bude rozšířena městská knihovna o 

nevyužívaný služební byt. 

Rozpočet projektu: 2,3 mil 

Plánovaný termín započetí: Červen 2016 



Předpokládaný termín výběrového řízení: Březen 2016  

 

3. Výstavba chodníku v ulici T. G. Masaryka 

Struční popis projektu: Vybudování nového chodníku, přímo navazujícího na 

chodník současný. Díky tomu by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti chodců v okolí 

železničního přejezdu. 

Rozpočet projektu: 1 mil 

Plánovaný termín započetí: Červenec 2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení: Duben 2016 

 

4. Chodníky Družstevní ulice 

Struční popis projektu: Oprava chodníků v Družstevní ulici v Horní Nové Vsi. 

Rozpočet projektu: 0,3 mil 

Plánovaný termín započetí: Květen 2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení: Březen 2016 

 

5. Sdružená kanalizační přípojka nám. K. V. Raise 

Struční popis projektu: Vybudování sdružené kanalizační přípojky pro několik 

budov nacházejících se na náměstí K. V. Raise v Lázních Bělohrad. 

Rozpočet projektu: 1 mil 

Plánovaný termín započetí: Červen 2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení: Březen 2016 

 

6. Rekonstrukce kanalizace a povrchu Nerudova ulice 

Struční popis projektu: Projekt počítá s rekonstrukcí stávající kanalizace a 

povrchu vozovky v ulici Nerudova ve městě Lázně Bělohrad 

Rozpočet projektu: 7,5 mil 

Plánovaný termín započetí: Červen 2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení: Březen 2016 

 

 

 

 

 

Jan Pavlásek 

Místostarosta 
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