V Lázních Bělohradě dne 14.6.2019

23. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad
Vážení přátelé, v následujících řádcích vás seznámím s průběhem investic a oprav, které
probíhaly v Lázních Bělohradě v období uplynulých měsíců duben - červen.
Revitalizace rybníku Pardoubek
Akce byla dokončena, rybník po realizaci revitalizace předán a nyní probíhá kolaudace díla. Jsou
opraveny cesty dotčené stavbou, některé položením nového asfaltu, některé upraveny štěrkem, na
polích, kam byl vyvezen sediment je zaoráno, revitalizováno a rybník již slouží svému účelu. Myslím,
že akci můžeme zhodnotit jako úspěšně provedenou a okolí rybníku Pardoubek, i samotný rybník za
velmi dobře a vkusně upravený.
Zateplení a vnitřní rekonstrukce školičky
Práce na zateplení budovy školičky jsou stále v plném proudu. Dokončeno je samotné zateplení,
střecha, přípojky a výměna oken a dveří. V současné době probíhají především práce ve vnitřních
prostorách na jednotlivých příčkách, podlaze, elektroinstalaci a instalatérské práce. Akce běží časově
dle plánu, takže bude možné budovu od začátku příštího školního roku plně využívat jak pro třídu
družiny, tak i zázemí pro oddíl národní házené a šatny pro venkovní sportoviště.
Tvorba nové webové prezentace města
Práce na webové prezentaci města jsou ve stádiu prototypu, který byl schválen vedením města.
Dalším krokem je zahájení kódování webu a následovat bude samotné programování webové
prezentace. V tuto chvíli lze konstatovat, že spolupráce se zhotovitelem je na velice dobré úrovni a
nová webová prezentace, resp. její tvorba, je v současné době na dobré cestě.

PD nový městský úřad a úprava okolí
Dne 6.6.2019 jsme požádali písemně dle smlouvy o dílo zpracovatele projektové dokumentace, firmu
re:architekti, o vydání části dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zahájení práce na části další
části díla, inženýrské činnosti během stavebního řízení před nabytím právní moci územního
rozhodnutí.
Nové komunální vozidlo pro TS
Komunální vozidlo Zebra pro technické služby bylo dodáno v souladu se smlouvou o dílo na konci
dubna s tím, že jsme reklamovali nekvalitně zpracovanou kobru vozidla. Na výrobě nové
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zhotovitel v současné době ještě pracuje, to ale nebrání běžnému užívání nového vozidla, které bylo
po registraci zařazeno do činnosti technických služeb.
Oprava elektroinstalace U Lva
1.7.2019 proběhne předání stavby, ihned poté začnou práce na rekonstrukci elektroinstalace hlavní
budovy areálu U Lva, které by dle plánu měly být hotové do poloviny srpna letošního roku.
Výměna dlažeb na chodbách ZŠ
I u této akce začnou práce hned 1.7. Budou položeny nové dlažby na třech podlažích nové budovy
základní školy. Práce potrvají do prvního týden srpna tak, aby se škola stihla připravit na začátek
nového školního roku.
Výměna obrub v ulici Na Zátiší
V tuto chvíli je instalována převážná část obrub celé ulice. V týdnu od 24.6. bude akce dokončena a
ulice bude připravena na položení nového asfaltového povrchu.
Rekonstrukce bytu v Kotykově aleji 143/3
Rekonstrukce tohoto bytu je v konečné fázi. Počítáme s tím, že na konci léta bude byt připraven pro
nové nájemníky.
Rekonstrukce bytu v Kotykově aleji 141/1
Byt je již vybourán a připraven na první práce spojené s instalací nových odpadů, vody a plynu. Byt
bychom chtěli mít připraven do konce roku k předání novým uživatelům.
Výměna oken a dveří KD Jiskra
Po skončení mezinárodního folklorního festivalu začnou přípravné práce a v průběhu měsíce
července dojde ke kompletní výměně oken a dveří v celé budově.
2 byty v bývalé škole v Brtvi čp. 78
Do 2.7.2019, kdy proběhne otevírání obálek, mají zájemci o tuto akci možnost přihlásit se do
výběrového řízení na zhotovitele akce. Pokud se zájemce najde, v průběhu zimního období bychom
chtěli rekonstrukci dvou bytů v budově bývalé školy v Brtvi zrealizovat a nejpozději v jarních měsících
příštího roku nové byty pronajmout novým uživatelům.
Demolice soc. zařízení U Lva
V průběhu měsíce května naše technické služby provedly demolici celé budovy sociálního zařízení
v areálu U Lva. V současné době probíhají práce na nové elektrorozvodné skříni. Následovat bude
nové připojení kanalizace a vodovodu, úprava stávající základové desky a jejího okolí tak, aby byl
prostor připraven na umístění mobilního sociálního zařízení pro letní provoz areálu.
BUS zastávky Lány, Hřídelec
Na základě dlouholetých požadavků občanů Lánů a Hřídelce, jsme zahájili práce na rekonstrukcích
autobusových zastávek v těchto obcích. V současné době máme vybraného zhotovitele a společně
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s občany Lánů a Hřídelce pracujeme na finální podobě obou zastávek. Hotové by měly být dle plánu
na konci srpna letošního roku.
Oprava povrchu komunikace Na Zátiší
V návaznosti na ukončení prací na přeložkách STL plynovodů v ulicích Na Zátiší a Rašínova a také
ukončení prací na výměně obrub v ulici Na Zátiší, bude na přelomu měsíců červen a červenec, dle
prvotních informací, položen v celém úseku ulice Na Zátiší a postranních uličkách nový asfaltový
povrch. Přibližně z jedné poloviny se na této akci podílí finančně město, druhou polovinu pak
financuje firma Innogy. Asfaltování v ulici Rašínova je pak v plné režii Innogy a.s.
Interiéry školička
Na výrobu nábytku do nově zrekonstruované budovy školičky proběhlo výběrové řízení se dvěma
účastníky, rada města výsledek tohoto řízení schválila v současné době je již vše připraveno k podpisu
smlouvy o dílo tak, aby ve druhé polovině srpna, mohl být nábytek do jednotlivých místností školičky
nainstalován a od září mohla být budova v plném provozu.
Traktor na sekání trávy na fotbalová hřiště
V těchto dnech probíhají předváděcí zkoušky vybraných dodavatelů sekacích traktorů a probíhají
přípravy ke stanovení podmínek výběrového řízení na dodávku nového sekacího traktoru na úpravu
fotbalových hřišť na sportovišti v Bažantnici. V průběhu července bychom chtěli mít vybrán konkrétní
typ traktoru dle našich představ tak, aby mohl být ještě v letních měsících dodán.
Vyjma investic a oprav, které financuje město, stojí určitě za zmínku, a obyvatele města jistě zajímají
aktivity jiných firem, které na území města investují své prostředky. Firma Innogy, jak již zaznělo,
dokončuje přeložky STL plynovodů v ulicích Na Zátiší a Rašínova, které budou i s povrchy dokončeny
v měsíci červenci, dále pak provádí práce na přeložkách STL plynovodů v ulicích Máchova, Žižkova a
části ulice Štefánikova, kde by práce včetně opravených povrchů komunikací měly být dokončeny na
přelomu června a července. Ve druhé polovině června také začnou práce na přeložkách plynovodů
v ulicích kpt. Jaroše a zadní části ulice Karla Moora, kde ukončení prací je plánováno na sklonku léta.
ČEZ Distribuce a.s. v našem teritoriu také v letošním roce zahájil práce na obnově své sítě, přičemž
v současné době je již hotový do země nově položený kabel elektrického vedení v jedné z uliček ve
Hřídelci. Na konci léta pak začnou práce na rekonstrukci elektrického vedení od transformátoru u
Kotykova mlýna ulicí Kotykova alej, ulice U Lva a Nádražní, kde bude do poloviny října tohoto roku
rovněž uložen kabel ze sloupů do země a sloupy elektrického vedení budou odstraněny. Za zmínku
také určitě stojí dokončovací práce na nové výrobní hale podniku Deprag CZ a objektu firmy VGarden na Dolní Nové Vsi, probíhající práce na novém objektu kravína společnosti ZEPO a.s. rovněž
na Dolní Nové Vsi, a v neposlední řadě pak zdárně probíhající rekonstrukce střech bělohradského
zámku, rekonstrukce bytového domu tzv. bývalé lesní správy a již téměř dokončená rekonstrukce a
přístavba dětské léčebny společnosti Lázně Bělohrad a.s.
Na závěr mi dovolte, abych všem popřál krásné léto, pohodový čas a spokojené prožití dovolených a
letních prázdnin.
Jan Pavlásek
místostarosta

