
 

AMA, s.r.o. 
Pavlína Bouzková 
Voroněžská 144/20 
460 01 Liberec 
 
Č.j.: LB-256/2018-INV-RH 
 V Lázních Bělohradě, dne 16.1.2018 

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

Dobrý den,  

na základě Vaší žádosti ze dne 11.1.2018 Vám sděluji, že v letech 2018 – 2021 plánujeme zrealizovat 

tyto investiční akce: 

 

1. Demolice budov č. p. 28 a 27 ve městě Lázně Bělohrad 

Popis projektu: V rámci této akce dojde k demolici budov č. p. 28 a 27. Na místě, které 

vznikne po stržení těchto budov, dojde v následujících letech k výstavbě nového sídla 

městského úřadu.  

Projektová kancelář: Miloš Šeps 

Rozpočet projektu: 1 583 643,- Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu: leden 2018 

Termín výběrového řízení: červenec 2017 

 

2. Lázně Bělohrad  - Bezbariérová trasa k. ú. Horní Nová Ves, 3. Část 

Popis projektu: V rámci tohoto projektu dojede k opravě chodníku na Horní Nové Vsi o 

celkové délce 440 m. Nový chodník bude proveden v bezbariérové úpravě.  

Projektová kancelář: Miroslav Kučera – PRODIS 

Rozpočet projektu: 726 000,- Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu: 2019 

Předpokládaný termín výběrového řízení: 2019 

 

3. Obnova komunikace HNV u hřiště 

Popis projektu: V rámci tohoto projektu bude provedena oprava komunikace na Horní Nové 

Vsi.   



Projektová kancelář: Solicite s.r.o. 

Rozpočet projektu: Prozatím není známo, projektuje se.     

Plánovaný termín započetí projektu: duben 2018 

Předpokládaný termín výběrového řízení: únor 2018 

 

4. Obnova komunikací HNV a DNV 

Popis projektu: V rámci této akce budou opraveny dvě komunikace na Horní Nové Vsi a jedna 

na Dolní Nové Vsi. 

Rozpočet projektu: Prozatím není známo, projektuje se. 

Plánovaný termín započetí projektu: červen 2018 

Předpokládaný termín výběrového řízení: duben 2018 

 

5. Výměna oken v části budovy DPS v Lázních Bělohradě 

Popis projektu: V rámci této akce bude provedena demontáž starých oken, dodávka a 
montáž nových oken v části budovy DPS v městě Lázně Bělohrad včetně zednického 
začištění a vymalování. 

Rozpočet projektu: 632 850,- Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu: červen 2018 

Předpokládaný termín výběrového řízení: březen 2018 

 

6. Výměna oken hasičské zbrojnice v Hřídelci  

Popis projektu: V rámci této akce bude provedena demontáž starých oken a vrat, dodávka a 

montáž nových oken a vrat, včetně zednického začištění a vymalování.  

Rozpočet projektu: 405 628,- Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu: červenec 2018 

Předpokládaný termín výběrového řízení: duben 2018 

 
7. Sdružené kanalizační přípojky – A4, A6 

Popis projektu: V rámci této akce bude provedena výstavba nových kanalizačních přípojek a 

následná obnova komunikací, ve kterých tyto přípojky budou vedeny. 

Projektová kancelář: Vodohospodářsko – inženýrské služby, spol. s r.o. 

Rozpočet projektu: Prozatím není známo, projektuje se. 

Plánovaný termín započetí projektu: červenec 2018 

Předpokládaný termín výběrového řízení: duben 2018 

 



 

 

8. Dokončení opravy chodníku na Dolní Nové Vsi 

Popis projektu:  V rámci tohoto projektu bude provedeno dokončení opravy chodníku a 

výstavba nového parkovacího stání pro hasičský automobil u hasičské zbrojnice na Dolní nové 

Vsi. 

Rozpočet projektu: 800 000,- Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu: červenec 2018 

Předpokládaný termín výběrového řízení: duben 2018 

 

9. Výstavba parkovacích stání – Třetí strana 

Popis projektu: V rámci tohoto projektu bude provedena výstavba nových parkovacích stání.  

Rozpočet projektu: 250 000,- Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu: červen 2018 

Předpokládaný termín výběrového řízení: duben 2018 

 

10. Obnova komunikace v ulici U Lva 

Popis projektu: V rámci tohoto projektu bude provedena oprava komunikace v ulici U Lva.  

Projektová kancelář: Solicite s.r.o. 

Rozpočet projektu: Prozatím není známo, projektuje se.   

Plánovaný termín započetí projektu: 2019 

Předpokládaný termín výběrového řízení: zatím není známo 

 

11. Nové sídlo městského úřadu a úprava okolí 

Popis projektu: V rámci této akce bude provedena výstavba nového sídla městského úřadu a 

úprava veřejného prostranství v blízkosti této nové budovy.  

Projektová kancelář: Probíhá výběr 

Rozpočet projektu: Prozatím není známo.   

Plánovaný termín započetí projektu: 2019 

Předpokládaný termín výběrového řízení: 2019 

 

12. Snížení energetické náročnosti a vnitřní rekonstrukce budovy na st. p. 543 



Popis projektu: V rámci tohoto projektu dojde k zateplení této budovy, tím bude snížena její 

energetická náročnost. Dále v rámci této akce dojde i k rekonstrukci vnitřních prostor.   

Projektová kancelář: Solicite s.r.o. 

Rozpočet projektu: Prozatím není známo, projektuje se.   

Plánovaný termín započetí projektu: červen 2018 

Předpokládaný termín výběrového řízení: březen 2018 

 

13. Rekonstrukce komunikací vnitrobloku Zámecká – T. G. Masaryka – Václavská ve městě 

Lázně Bělohrad 

Popis projektu: V rámci této akce bude provedena oprava komunikací vnitrobloku a bude 

provedena výstavba nových parkovacích stání. 

Rozpočet projektu: Prozatím není známo, projektuje se.   

Plánovaný termín započetí projektu: 2019 

Předpokládaný termín výběrového řízení: 2019 

 

14. Rekonstrukce bytu v č. p. 78 v Brtvi  

Popis projektu: V rámci této akce bude provedena rekonstrukce bytu v 2.NP. Nyní se ve 2.NP 

nachází jedna bytová jednotka, po provedení rekonstrukce zde vzniknou dvě nové bytové 

jednotky.  

Rozpočet projektu: 1 000 000,- Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu: srpen 2018 

Předpokládaný termín výběrového řízení: červen 2018 

 

 

 

 

 

Bc. Martin Zívr 

Vedoucí odboru investic a správy majetku 
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