
 

25. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad 

Vážení zastupitelé, vážení občané města Lázně Bělohrad, prostřednictvím této zprávy bychom vás 

rádi informovali o nejdůležitějších změnách, které se v oblasti investic udály během podzimu 

letošního roku. Závěr zprávy bude věnován plánu na příští rok.  

Tato zpráva v žádném případě neposkytuje vyčerpávající informace o všech investicích a opravách, 

ale zaměřuje se pouze na ty významnější z nich. Doplňující informace a informace o nákladech na 

jednotlivé projekty jsou po předchozí domluvě dostupné na odboru Investic a správy majetku Města 

Lázně Bělohrad (Bc. Martin Zívr, vedoucí odboru, zivr@lazne-belohrad.cz, +420 602 282 133) a budou 

zveřejněny při celkovém hodnocení investičních akcí za rok 2019. 

Komunikace v obci Dolní Javoří byla ve spolupráci s Údržbou silnic KHK opravena a spolu s pozemky 

převedena do majetku města Lázně Bělohrad. 

Byly dokončeny autobusové zastávky v obcích Lány a Hřídelec. Před zastávkou v Lánech byly 

vybudovány nové zpevněné plochy, v Hřídelci byl vybudován odvodňovací žlab za zastávkou. V brzké 

době budou nad vchody zastávek instalovány názvy obcí. 

V obci Lány byly zahájeny práce v kulturním domě. V rámci oprav bude modernizováno sociální 

zařízení, zázemí výčepu a kuchyně. Nově bude v budově instalován elektrický bojler a zřízeno 

ústřední vytápění. Budova bude vybavena novým nábytkem, židle jsou již uloženy v technických 

službách. 

Budova obecní školy v Brtvi byla předána realizační firmě. Během první poloviny roku 2020 zde 

budou vybudovány dvě bytové jednotky ve druhém nadzemním podlaží.  

V kulturním domě Jiskra byly vyměněny vchodové dveře, čímž bylo navázáno na předchozí výměnu 

oken. V průběhu prosince byl zjištěn únik vody ve druhém nadzemním podlaží. Z tohoto důvodu bude 

nutné zahájit rozsáhlejší opravy. 

Byla dokončena fasáda hasičské zbrojnice v Dolní Nové Vsi. Spolu s fasádou byly vyměněny parapety 

a ostatní klempířské prvky. Došlo k doplnění chybějících pískovců v podezdívce. Na jaře příštího roku 

dojde k očištění a chemickému ošetření pískovce. 

Střecha staré části domu s pečovatelskou službou byla zateplena a v celé ploše byla vyměněna 

střešní krytina. V nové části byly ve všech bytech vyměněny termohlavice a nefunkční ovládání 

domovních telefonů. 

Po dlouhých jednáních byl schválen nový manipulační řád a proběhla kolaudace odbahněného 

rybníku Pardoubek. 

V ulici Za Mostem byla nainstalována zbývající část zábradlí, nátěr bude proveden v jarních měsících.  

V ulicích Na Zátiší a Rašínova byly po dokončení asfaltového krytu sníženy obruby na 

problematických místech, výškově upraveny vodovodní uzávěry a opraveny poškozené kanalizační 

šachty.  
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Část kanalizace v ulici K. Moora byla opravena a předána do správy Vodohospodářské a obchodní 

společnosti a. s. 

Práce na přeložce veřejného osvětlení, vyvolané přeložkou vedení nízkého napětí ze strany 

společnosti ČEZ, v ulicích Václavská, Nádražní, Zborovská, Kotykova alej a U Lva nadále probíhají. 

Jejich dokončení předpokládáme v měsíci lednu. 

Technické služby ještě před zimou převzaly nový sypač a radlici na vozidlo ZEBRA. 

Byla dokončena dokumentace pro stavební povolení nového sídla městského úřadu a úpravy 

severní části náměstí. V současné době probíhají práce na prováděcí dokumentaci staveb a interiéru. 

Probíhají také projekční práce na další investiční akce, které budou realizovány v příštích letech. 

Jedná se například o rekonstrukci komunikací vnitrobloku Zámecká – T. G. Masaryka – Václavská, 

opravu povrchu v ulici U Lva, revitalizaci ulice K. Moora, revitalizaci zámeckého parku, rekonstrukci 

bytového domu č. p. 287, rekonstrukci Památníku K. V. Raise, rekonstrukci kuchyně Základní školy 

K. V. Raise, odkanalizování obce Hřídelec nebo výstavbu nového chodníku v Dolní Nové Vsi. 

V roce 2020 bude vybudována naučná stezka Hůrou, pořízena terénní čtyřkolka se sněžnými pásy 

pro sbor dobrovolných hasičů Lázně Bělohrad (na obě akce máme potvrzeny dotace). U hasičské 

zbrojnice v Lázních Bělohradě bude vybudován nový přístřešek na kola a několik parkovacích míst, 

které budou sloužit také návštěvníkům knihovny. Bude zahájena třetí etapa oprav chodníků v Horní 

Nové Vsi (rovněž je potvrzena dotace) a bude vybudován nový přechod u továrny. V budově 

Bělohradské mateřské školy v Horní Nové Vsi bude provedena rekonstrukce střechy. Po dokončení 

opravy kulturního domu v Lánech bude zahájena oprava sociálního zařízení kulturního domu 

v Hřídelci. V případě opětovného získání dotace od Královéhradeckého kraje bude zahájena druhá 

etapa rekonstrukce obecní školy v Brtvi, v rámci které budou opraveny prostory v 1. NP. Zahájeny 

budou také projekční práce na zasíťování pozemků v části ulice U Kačírku.  
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