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Odpověď na žádost podle zákona o svobodném přístupu
p
k informacím
Vážená paní Straková,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
p
k informacím, v platném znění, Vám zasíláme seznam investičních projektů města
ěsta Příbram
Př
pro rok 2012.
Za odbor silničního hospodářství
řství a investic:
IPRM III – náměstí 17. listopadu,, Příbram
Př
VII
Popis: oprava povrchů místních komunikací a úprava zeleně
zelen na náměstí
stí 17. listopadu v Příbrami VII,
úprava a rozšíření
ení parkovacích ploch v ul. Ve Dvoře, rekonstrukce veřejného
ejného osvětlení
osvě
v celém prostoru
úprav
Rozpočet: 30 mil. Kč
Projektová kancelář: Ateliér Příbram
říbram, s. r. o. - Ing. arch. Vít Kučera,, Mariánská 355, 261 01 Příbram
P
IV
Plánovaný termín započetí
etí projektu:
projektu 03/2012 – 09/2012
Předpokládaný termín výběrového
ěrového řřízení na dodavatele: VŘ probíhá, předpoklad
edpoklad ukončení
uko
03/2012
IPRM IV – ul. 28. října, Příbram
říbram VII
Popis: oprava povrchů místních komunikací a úprava zeleně
zelen v ul. 28. října a okolí v Příbrami VII,
rekonstrukce veřejného osvětlení
ětlení v celém prostoru úprav
Rozpočet: 24 mil. Kč
Projektová kancelář: dle VŘ
etí projektu:
projektu 08/2012 – 04/2013
Plánovaný termín započetí
Předpokládaný termín výběrového
ěrového řřízení na dodavatele: 04/2012 – 07/2012
IPRM - veřejné osvětlení, Příbram
říbram VII
Popis: rekonstrukce veřejného
ejného osvě
osvětlení v celém prostrou revitalizovaného území v rámci úprav v Příbrami
VII
Rozpočet: 10 mil. Kč
Projektová kancelář: dle VŘ
Plánovaný termín započetí
etí projektu:
projektu 08/2012 – 11/2012
Předpokládaný termín výběrového
ěrového řřízení na dodavatele: 04/2012 – 07/2012
Park „Přátelství“
Popis: vybudování nového parkoviště včetně garážového stání
Rozpočet: 1,5 mil. Kč
Projektová kancelář: dle VŘ
Plánovaný termín započetí
etí projektu:
projektu 08/2012 – 11/2012
Předpokládaný termín výběrového
ěrového řřízení na dodavatele: 04/2012 – 07/2012

Dostavba sportovního areálu pod Svatou Horou v Příbrami – II. etapa
Popis: dokončení povrchů na sportovištích a dokončení vybavení a mobiliáře v rámci celého nově
zrekonstruovaného sportovního areálu, realizace doskočiště a oplocení celého areálu
Rozpočet: 8 mil. Kč
Projektová kancelář: dle VŘ
Plánovaný termín započetí projektu: 06/2012 – 08/2012
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 04/2012 – 06/2012
Přestavba bývalého školního pavilonu na mateřskou školu, Žežická 193, Příbram VII
Popis: přestavba bývalého školního pavilonu ZŠ na mateřskou školu pro 112 dětí (zateplení objektu,
výměna oken, změna vnitřní dispozice místností, nové elektrické, vodovodní a kanalizační rozvody,
výstavba parkoviště min. pro 15 automobilů)
Rozpočet: 14 mil. Kč
Projektová kancelář: PROKON ATELIER - Ing. Václav Hrabík, Na Valešince 171, 261 01 Příbram II
Plánovaný termín započetí projektu: 08/2012
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 04/2012
Odkanalizování obcí v povodí Litavky na ČOV Příbram – Orlov
Popis: stavba nové splaškové kanalizace v městské části Orlov. Kanalizace je navržena převážně
gravitační, sestává z několika kanalizačních stok v dimenzích DN 250 a DN 300. V části Orlova, kde
spádové poměry nedovolují gravitační odvádění splaškových vod, je navržena tlaková kanalizace
s domovními čerpacími stanicemi. V souběhu s potrubím kanalizace bude v části obce uloženo nové
potrubí vodovodu LT 100. V budoucnu bude toto potrubí napojeno na nový přívodní řad od městské části
Lazec.
Rozpočet: 45 mil. Kč
Projektová kancelář: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 8
Plánovaný termín započetí projektu: 10/2012 (započetí stavby je závislé na přidělení dotace od MZe ČR)
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: VŘ probíhá
Plynofikace ul. Libušina
Popis: stavba nového STL plynovodu v ulici Libušina, Příbram VI – Březové Hory. Plynovod bude
v provedení PE průměr 63 mm v délce 82 metrů. V rámci stavby bude zhotoveno 5 přípojek PE průměr 32,
každá v délce 7 metrů.
Rozpočet: 1,5 mil. Kč
Projektová kancelář: Karel Sladký – projekční kancelář, 261 01 Příbram I/136
Plánovaný termín započetí projektu: 07 - 08/2012
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 05/2012
Posílení vodovodu v Žežicích
Popis: z důvodu navýšení kapacity a tlaku v trubní sítí v oblasti městské části Žežice bude vybudován nový
přívodní řad PE 160 napojený na vodovodní potrubí DN 200 v části Příbram VII. V rámci stavby bude
zhotovena nová automatická tlaková stanice v Žežicích.
Rozpočet: 3 mil. Kč
Projektová kancelář: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II (autorizovaný projektant
pro VH stavby)
Plánovaný termín započetí projektu: 09/2012
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 06/2012
Kašna s fontánou na nám. T.G.M. v Příbrami I
Popis: výstavba nové kašny na nám. T. G. Masaryka, kašnu bude tvořit žulová koule, po jejímž povrchu
bude z ploché vrcholové trysky rozváděna voda. Tato koule o průměru 2,3 metru bude osazena na hladině
mělkého, 2 až 5 cm hlubokého bazénu s tmavým dnem.
Rozpočet: 6,9 mil. Kč
Projektová kancelář: Ateliér Příbram, s. r. o. – Ing. arch. Vít Kučera, Mariánská 355, 261 01 Příbram VI
Plánovaný termín započetí projektu: 03/2012
Dodavatel: GRANO Skuteč, s. r. o., Tyršova 389, 539 73 Skuteč
Za odbor životního prostředí:
Aktualizace a digitalizace povodňového plánu ORP Příbram, vč. vybudování hlásných profilů kategorie C
Popis: aktualizace a digitalizace povodňového plánu ORP Příbram včetně vybudování 11 hlásných profilů
kategorie C na tocích Příbramský potok, Litavka, Obecnický potok, Kocába, Hrádecký potok, Lazský potok,
Modřejka, Svojšický potok, Těšínský potok a Skalice. Cílem projektu je provedení digitalizace
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povodňového plánu ORP Příbram a umožnění kvalitnějšího propojení povodňových plánů obcí na území
obce s rozšířenou působností Příbram s již digitalizovaným povodňovým plánem Středočeského kraje.
Povodňový plán se zpřístupní široké veřejnosti (především prostřednictvím webových stránek města
Příbram).
Rozpočet: 2,4 mil. Kč
Projektová kancelář: Ing. Marek Vávra, Šeříková 1277, 263 01 Dobříš
Plánovaný termín započetí projektu: 22.12.2011 – 31.12.2012
Plánovaný termín výběrového řízení:
projekt byl rozdělen do dvou veřejných zakázek, 1. zakázka (aktualizace a digitalizace povodňového
plánu) byla přidělena firmě HFBiz, s.r.o., Slovanská 21, 787 01 Šumperk, na 2. zakázku (vybudování
hlásných profilů kategorie C) VŘ probíhá.
S pozdravem

Zdeněk Škaloud
vedoucí odboru silničního hospodářství a investic
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