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376 394 103

Vyřizuje

Datum
2.2. 2017

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Dne 30.1. 2017 obdrželo město Plánice jako povinný subjekt žádost o poskytnutí informací dle výše
citovaného zákona, následujícího znění :
Žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2017. Resp. seznamu
investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2017-2020. Případně jsou
dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo
z dotačních titulů či za jejich podpory.

Odpověď:
V roce 2017 město Plánice bude realizovat následující akce :
•

Plánice – kanalizace a ČOV
Výstavba kanalizačních stok a centrální ČOV
Projektant : INGVAMA, Bližanovy 85, 34034 Plánice
Vysoutěžená cena : 40,5 mil. Kč bez DPH
Akce byla zahájena předáním staveniště 26.10. 2016

•

Obnova a dostavba vodovodu a kanalizace
Akce bude bezprostředně navazovat na předchozí akci – jedná se rovněž o obnovu a dostavbu
kanalizační sítě a vodovodu v Plánici
Projektant : VALBEK, spol. s r.o. Liberec
Rozpočet akce : 37,5 mil. Kč bez DPH
Plánovaný termín započetí prací : 4.Q 2017;
Výběrové řízení : pol. roku 2017

•

Výměna střešní krytiny na budově ve Zdebořicích č.p. 55
Jde o údržbové práce – výměna stávající eternitové krytiny, včetně výměny laťování, oprava trámoví,
výměna klempířských prvků, oprava dvou komínových těles.
Rozpočet akce : 0,6 mil. Kč
Plánovaný termín akce : pol.roku 2017

•

Výstavba Retenční nádrže LUH
Probíhá její dostavba, jejíž realizace byla avizována v loňském roce.
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•

Výstavba Retenční nádrže Zdebořice
Rovněž zde probíhá dostavba – akce byla avizována v loňském roce zprávou ze dne 23.2. 2016
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