
 

AMA, s.r.o. 
Zdenka Matysová 
Voroněžská 144/20 
460 01 Liberec 
 
Č.j.: LB-568/2020-INV-RH 
 V Lázních Bělohradě, dne 12. 2. 2020 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

Dobrý den,  

na základě Vaší žádosti ze dne 6. 2. 2020 Vám sděluji, že v letech 2020 – 2022 plánujeme zrealizovat 
tyto investiční akce: 

 

1. Oprava komunikace U Lva 

Popis projektu: V rámci této akce dojde k opravě části komunikace o délce 72,5 m. V uličním 
prostoru šířky 9,0m je navržena obousměrná jednopruhová vozovka šířky 3,5m. Vozovka 
bude mít povrch z asfaltového betonu, lemována bude betonovými obrubami v úrovni 
asfaltu. Součástí stavby budou vjezdy na sousední pozemky. 

 
Projektová kancelář: SOLICITE s.r.o. 

Rozpočet projektu: Prozatím není známo, projektuje se. 

Plánovaný termín započetí projektu: 2020 

Termín výběrového řízení: 2020 

 

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:  2 112 479,86 Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu: 2020 

Předpokládaný termín výběrového řízení:  únor 2020 

 

 



 

3. Bezbariérová trasa na Dolní Nové Vsi 

Popis projektu: V rámci tohoto projektu dojde k výstavbě nového chodníku podél silnice 
II/501 na Dolní Nové Vsi. Nový chodník bude bezbariérový. 

Projektová kancelář: ADVISIA, s.r.o. 

Rozpočet projektu: Prozatím není známo, projektuje se.     

Plánovaný termín započetí projektu: 2021 

Předpokládaný termín výběrového řízení: 2021 

 

4. Rekonstrukce školní kuchyně 

Popis projektu: V rámci této akce dojde k celkové rekonstrukci školní kuchyně.  

Projektová kancelář: PIS-PROJEKTSERVIS, spol. s r. o. 

Rozpočet projektu: Prozatím není známo, projektuje se. 

Plánovaný termín započetí projektu: červenec 2021 

Předpokládaný termín výběrového řízení: koncem roku 2020 

 
 

5. Rekonstrukce domu s č. p. 287 

Popis projektu: V rámci této akce dojde k celkové rekonstrukci celého objektu.  

Projektová kancelář: IRBOS s.r.o. 

Rozpočet projektu:  32 797 683,69 Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu: 2022 

Předpokládaný termín výběrového řízení: 2022 

 

6. Rekonstrukce bytů v Brtvi v č. p. 78 

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. 

Projektová kancelář: Česká obchodní a stavební společnost s.r.o. 

Rozpočet projektu:  2 695 000,- Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu: práce na zakázce byly zahájeny v září 2019 

Předpokládaný termín výběrového řízení: výběrové řízení na zhotovitele této zakázky 
proběhlo v červenci 2019 



 

7. 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: re:architekti studio s.r.o. 

Rozpočet projektu: 60 000 000,- Kč bez DPH  

Plánovaný termín započetí projektu: 2020 

Předpokládaný termín výběrového řízení: 2020 

 

8. 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. 

Projektová kancelář: SOLICITE s.r.o. 

Rozpočet projektu: Prozatím není známo, projektuje se.   

Plánovaný termín započetí projektu: 2020 - 2022 

Předpokládaný termín výběrového řízení: 2020 - 2022 

 

9. Revitalizace zámeckého parku  

Popis projektu: V rámci této akce bude provedena revitalizace zeleně v parku a dojde 
k výstavbě nové cestní sítě a nákupu a umístění nového mobiliáře.  

Projektová kancelář: PMA architects s.r.o. 

Rozpočet projektu: 19 013 652,25 Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu: 2021 

Předpokládaný termín výběrového řízení: prosinec 2020 

 

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

Popis projektu: V rámci této akce bude provedena rekonstrukce skladu v 1.NP. V místech 
skladu vznikne nový byt.  

Projektová kancelář: Česká obchodní a stavební společnost s.r.o. 

Rozpočet projektu:  1 228 106,62 Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu: září 2020 

Předpokládaný termín výběrového řízení: srpen 2020 

 



 

11. Revitalizace ulice Karla Moora 

Popis projektu: V rámci této akce bude zhotovena nová komunikace, nový chodník a nové 
veřejné osvětlení v části ulice Karla Moora o délce 230 m. 

Rozpočet projektu:  Prozatím není známo, projektuje se. 

Plánovaný termín započetí projektu: březen 2021 

Předpokládaný termín výběrového řízení: prosinec 2020 

 

12. Odkanalizování místní části Hřídelec 

Popis projektu: V rámci této akce dojde k výstavbě nové sítě kanalizačních stok pro odvod 
splaškových vod z obce Hřídelec.  

Projektová kancelář: VK CAD s.r.o. 

Rozpočet projektu:  Prozatím není známo, projektuje se. 

Plánovaný termín započetí projektu:  2021 - 2022 

Předpokládaný termín výběrového řízení:  2021 - 2022 

 

13. Rekonstrukce střechy MŠ v Horní Nové Vsi 

Popis projektu: V rámci této akce dojde k výměně střešní krytiny na celé budově mateřské 
školy v Horní Nové Vsi.  

Projektová kancelář: Ing. Vladislav Stárek 

Rozpočet projektu:  Prozatím není známo, projektuje se. 

Plánovaný termín započetí projektu:  červenec 2020 

Předpokládaný termín výběrového řízení:  duben 2020 

 

14. Rekonstrukce památníku K. V. Raise 

Popis projektu: V rámci této akce dojde k celkové rekonstrukci objektu památníku K. V. R. 

Projektová kancelář: IRBOS s.r.o. 

Rozpočet projektu:  Prozatím není známo, projektuje se. 

Plánovaný termín započetí projektu: 2021 

Předpokládaný termín výběrového řízení: 2021 

 

 

 



15. Rekonstrukce kulturního domu v Lánech 

Popis projektu: V rámci této akce dojde k celkové vnitřní rekonstrukci objektu. 

Rozpočet projektu:  800 000 Kč bez DPH 

Plánovaný termín započetí projektu: listopad 2019 

Předpokládaný termín výběrového řízení: říjen 2019 

 

 

 

 

 

           ……………………………………………………….. 

              Bc. Martin Zívr 
                  Vedoucí odboru investic a správy majetku 
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