
Informace č.: 10/2020 

 

Žádost podána dne: 6.2.2020 

 

Předmět žádosti: 

AMA, s.r.o., Liberec. 

 

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr 

stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání 

investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. seznamu 

investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. 

Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, 

krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. 

U těchto projektů prosím uveďte: 

-název projekt 

-popis projektu 

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 

-finanční rozpočet projektu 

-plánovaný termín započetí projektu 

-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce 

 

Způsob poskytnutí informace: 

- zaslat pomocí e-mailové pošty zmatysova@amamarketing.cz 

 

Vyřízeno dne: 19.2.2020 

 

Odpověd: 

 

V roce 2020 plánuje město Dolní Benešov tyto investiční projekty: 

 

 Rekonstrukce ulice Polní v části obce Zábřeh 

- Ing. arch. Karel Komárek 

- Rozpočet 2 000 000,- Kč 

- Po vydání stavebního povolení 

 

 Vybudování parkovacích a autobusových zálivů před ZŠ, Kulturním domem a 

obchodním domem Tempo 

- Ing. arch. Karel Komárek 

- Rozpočet 1 200 000,- Kč 

- Po vydání stavebního povolení 

 

 Vybudování přechodu pro chodce na ulici Bolatická v části obce Dolní Benešov 

- Dopravní projektování, spol. s r.o. 

- Rozpočet 250 000,- Kč 

- Po zpracování projektu 

 

 Vybudování cyklostezky Dolní Benešov – Kozmice 

- Dopravní projektování, spol. s r.o. 

- Rozpočet 3 000 000,- Kč 

- Po vydání stavebního povolení 



 

 Vybudování odborných učeben Základní školy v Dolním Benešově 

- Rozpočet 90 000 000,- Kč 

- Projekční kancelář – Slezská projektová společnost Opava, spol. s r.o. 

- Realizace červen 2020 – červen 2022 

- Termín výběrového řízení – duben 2020 

 

 Výstavba workoutových hřišť v Dolním Benešově a Zábřehu 

- Rozpočet 1 500 000,- Kč 

- Průběh roku 2020 

 

 Rozšíření a odvodnění hřbitova 

- Rozpočet 4 500 000,- Kč 

- Realizace – červen – říjen 2020 

- Termín výběrového řízení – duben 2020 

 

 Přístavba a stavební úpravy budovy technického zázemí pohřebiště 

- Ing. Leo Chřibek 

- Rozpočet 960 000,- Kč 

- Realizace květen – říjen 2020 

- Termín výběrového řízení – březen 2020 

 

 
 


