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Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 

 

Dne 01.02.2016 obdržel Městský úřad Jeseník, Oddělení investic žádost o poskytnutí informace 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o informacích“).  

 
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2016, žádost o zaslání investičních 

plánů města pro rok 2016. Resp. seznamu stavebních projektů či rekonstrukcí, které jsou plánovány 

městem na rok 2016 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.  

 

K dané žádosti bylo sděleno: 

 

 

 
Přehled plánovaných stavebních projektů na rok 2016: 

 

Název projektu: Realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most 

Rejvízská 
Popis projektu: Investiční záměr „Jeseník – Rejvízský most“ probíhá ve spolupráci 

s Olomouckým krajem, resp. se Správou silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkovou organizací (dále jen „SSOK“). 
Rozpočet projektu:    10,13 mil. Kč vč. DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:  2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení: zajišťuje SSOK  

 

 

Název projektu: Zastávka autobusu a obratiště u nádraží ČD 

Popis projektu: Jedná se o stavební úpravy stávajícího obratiště, a to zejména o výměnu 

konstrukce vozovky, osazení silničních obrub, nový chodník a přístřešek 

autobusové zastávky 

Rozpočet projektu:    1,5 mil. Kč vč. DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:  2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení: 2016 
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Název projektu:  Parkoviště pod budovou Karla Čapka č.p. 1147 

Popis projektu: Jedná se o vybudování parkoviště pro osobní automobily včetně odvodnění, 

veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí. 

Rozpočet projektu:    8,7 mil. Kč vč. DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:  červen 2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení: březen 2016 

 

 

Název projektu:  Venkovní úpravy letního koupaliště 

Popis projektu:  Jedná se o venkovní úpravy areálu letního koupaliště v Jeseníku. 

Rozpočet projektu:    1,6 mil. Kč vč. DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:  2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení: březen 2016 

 

Název projektu:  Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) 

Popis projektu: Jedná se o dispoziční úpravy interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku 

užívaných organizačními složkami státu 

Rozpočet projektu:    22 mil. Kč vč. DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:  červenec 2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení: duben 2016 

 

 

Název projektu:  Plynofikace průmyslové zóny Za Podjezdem Jeseník 

Popis projektu: Předmětem veřejné zakázky je výstavba PE plynovodní STL sítě včetně 

přípojek a skříní HUP. 

Rozpočet projektu:    5 mil. Kč vč. DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:  květen 2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení: únor 2016 

 

 

Název projektu:  Stavební úpravy Divadla Petra Bezruče v Jeseníku  

Popis projektu: Jedná se o stavební úpravy spočívající v zateplení uličních fasád, výměně 

oken a úpravy vstupu stávajícího objektu divadla v Jeseníku. 

Rozpočet projektu:    1,9 mil. Kč vč. DPH 

Plánovaný termín započetí projektu:  2016 

Předpokládaný termín výběrového řízení: 2016 
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