
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis:  

Spisová značka:  

Číslo jednací: MěUPB  05300/2023 

Datum:  17.01.2023 

 

Vyřizuje:  Ing. Pavel Bureš 

E-mail:  pavel.bures@pribram.eu 

Telefon:  318 402 559, 731 609 907 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
Na základě Vaší žádosti ze dne 04.01.2023 Vám zasíláme informace týkajících se investičních plánů na 
rok 2023. Dle požadavku uvádíme pouze investiční plánované pozemní stavby (budovy bez infrastruktury). 
Neuvádíme tedy stavby typu: inženýrské sítě, veřejné osvětlení, parkoviště, mosty, lávky, hřiště apod.) 
 
Název projektu: Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku Příbram 
Popis: 
Předmětem stavby je celková rekonstrukce, modernizace a rozšíření aquaparku, vyřešení veškerých 
provozních a funkčních vazeb. Rekonstrukce a modernizace se týká objektu stávajícího plaveckého 
bazénu s kompletním zázemím a s dětským bazénem, přestavby bývalé nevyhovující sauny ve 3. n. p. na 
šatny zaměstnanců a strojovnu vzduchotechniky.  
Předpokládaný rozpočet: 350 mil. Kč bez DPH 
Předpokládaný termín zahájení: 2.Q /2023 
Lokalita stavby: Příbram VII, parc. č.  st. 1798 v k. ú. Příbram 
Financování: v návrhu rozpočtu na rok 2023 
Pozn: v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby 
 
Název projektu:  Parkovací dům Příbram 
Popis: 
Předmětem stavby je realizace parkovacího domu typu P+R s kapacitou 176 stání, a to v těsné blízkosti 
autobusového a vlakového nádraží v Příbrami. Parkovací dům je navržen obdélníkového půdorysu o 
rozměrech 45,4 m x 25,5 m a celkové výšce 13,5 m. 
Předpokládaný rozpočet: 70 mil. Kč bez DPH 
Předpokládaný termín zahájení: 1.Q/2023 
Lokalita stavby: Příbram IV, parc. č. 2817 /1 a 2821/2 v k. ú. Příbram 
Financování: v návrhu rozpočtu na rok 2023 
Pozn: smlouva o dílo se zhotovitelem je uzavřena 
 
Název projektu: WC Obora 
Popis: 
Vybudování nových toalet pro veřejnost. 
Předpokládaný rozpočet: 0,8 mil. Kč bez DPH 
Předpokládaný termín zahájení: 2.Q/2023 
Lokalita stavby: Příbram, parc. č. 2777/1 v k. ú. Příbram 
Financování: v návrhu rozpočtu na rok 2023 
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Název projektu: MŠ Příbram VIII, Školní 131 - přístavba 
Popis: 
Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnosti mateřské školy. 
Předpokládaný rozpočet: 4 mil. Kč bez DPH 
Předpokládaný termín zahájení: 2.Q/2023 
Lokalita stavby: Příbram, parc. č. 4241/14 v k. ú. Příbram 
Financování: v návrhu rozpočtu na rok 2023 
 
 
Podle § 5 odst. 3 zákona bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na webu města (http://www.pribram.eu) 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Markéta Pavlištová Havlová, MBA, v. r.  
vedoucí Odboru investic a rozvoje města 


