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Velké Pavlovice 17.3.2021 

Vyřizuje: Ing. Jana Václavková 

Č.j.: MuVP-0844/2021 

AMA, s.r.o.  
Voroněžská 144/20  
460 01  Liberec 1 
 

 

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

 

 

 

Na základě Vaší žádosti doručené 17.3.2021 o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme na Vaše 

otázky následující: 

 

Plán investičních akcí pro rok 2021 
 
Rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše 
-popis projektu – výměna živičného povrchu komunikace 
-projektovou kancelář – Ing. Bořek Zvědělík 
-předpokládaný finanční rozpočet projektu – 3,7 mil. Kč s DPH 
-plánovaný termín započetí projektu – záleží na přidělení dotačních prostředků 
-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce – viz. předchozí bod 
 
Prodloužení komunikace v ul. Bří Mrštíků 
-popis projektu – pokládka živičného povrchu komunikace + obrubníků 
-projektovou kancelář – Jaromír Hájek 
-předpokládaný finanční rozpočet projektu – 1,25 mil. Kč s DPH 
-plánovaný termín započetí projektu – záleží na přidělení dotačních prostředků 
-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce – viz. předchozí bod 
 
Stavba vodní nádrže Záblatská 
-popis projektu – stavba vodní nádrže 
-projektovou kancelář – Atelier Fontes s.r.o. 
- předpokládaný finanční rozpočet projektu – 18 mil Kč s DPH 
-plánovaný termín započetí projektu – podzim 2021 
-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce – březen 2021 
 
 
 
Stavba tůní a mokřadů Záblatská 



-popis projektu – stavba tůní a mokřadů 
-projektovou kancelář – Atelier Fontes s.r.o. 
- předpokládaný finanční rozpočet projektu – 12 mil Kč s DPH 
-plánovaný termín započetí projektu – podzim 2021 
-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce – březen 2021 
 
Technické zázemí města Velké Pavlovice 
-popis projektu – výstavba technického zázemí pro Služby města včetně haly 
-projektovou kancelář – Ing. Jaroslav Fojtách 
- předpokládaný finanční rozpočet projektu – 8,5 mil. Kč s DPH 
-plánovaný termín započetí projektu – podzim 2021 
-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce – červen 2021 
 
ul. Starohorská - prodloužení inženýrských sítí a komunikace 
-popis projektu – pokládka živičného povrchu komunikace + obrubníků, popř pokládka 
zámkové dlažby 
-projektovou kancelář – Projekce inženýrských sítí s.r.o. 
-předpokládaný finanční rozpočet projektu – 4 mil. Kč s DPH 
-plánovaný termín započetí projektu – léto 2021 
-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce – jaro 2021 
 

 

 

Děkuji a jsem s pozdravem 

 

 

 

 

 

         Ing. Jana Václavková 

             tajemnice MěÚ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Číslo účtu:   IČO   Telefon:  519 428 101  E-mail 

2425651/0100  00283703   Mobil:  778 420 023  vaclavkova@velke-pavlovice.cz 
      Fax:  519 428 143   


