PLÁN INVESTIC - FINANČNĚ NÁROČNÉ AKCE S NÁKLADY NAD 4 mil. Kč bez DPH
Název akce

Kanalizace Kunčí

Modernizace plovárny Slatiňany

Stručný popis akce

Připravenost

Předpokládané náklady
DPH) v Kč

Celkové stavební úpravy ulice Čechovy.

Celkové stavební úpravy ulice Klášterní
(pokračování úprav ulice)

CELKEM

Předpokládaný termín
realizace

Poznámka

Stavba nové splaškové kanalizace v místní části Kunčí. Jde o
kombinaci gravitační a tlakové kanalizace.
Čerpací stanice bude opatřena technologií pro dávkování látky
zamezující zápachu.
Stavba bude napojena na kanalizační síť města Slatiňany v oblasti u
nové provozovny Rovex.

Je vydáno územní rozhodnutí pro umístění stavby, které nabylo
právní moci (vydal zdejší stavební úřad).
V lednu 2022 bude požádáno o stavební povolení na
vodoprávním úřadu MěÚ Chrudim. Povolení by mělo být
vydáno cca 3 - 4 měsíce po podání žádosti

26 000 000

Stavební záměr je rozdělen do tří hlavních etap, přičenž první etapa
je ještě rozdělěna na dvě "podetapy".
1. etapa - obnova bazénové technologie a bazénů
1a - nový objekt technologie, nový dětský bazén
1b - obnova plaveckého bazénu, plošné úpravy u bazénů
2. etapa - nový provozní objekt areálu
3. etapa - veřejné prostranství před areálem (parkování)

Je vypracován projekt pro povolení stavby pro celou 1. etapu a
v současnosti čekáme na doplnění všech stanovisek a vyjádření
k projektu. Poté bude možné požádat o povolení stavby zdejší
stavební úřad.
Předpoklad podání žádosti je přelom února a března 2022.
Povolení by mělo být vydáno cca 3 měsíce po podání žádosti.
Projekt pro provedení stavby pro 1. etapu by měl být odevzdán
do konce února 2022.

26 000 000

1a - září 2023 - červen 2024

39 500 000

1b - září 2024 - červen 2025

Záměrem je vybudovat městské společenské a kulturní centrum.
Objekt bude obsahovat víceúčelový sál, informační centrum,
veřejnou knihovnu a prostory pro volnočasové aktivity - spolky.

Je vypracován projekt pro povolení stavby a projekt pro
provedení stavby.
Povolení stavby není zatím vydáno - viz. poznámka.

85 000 000

Po vydání územního plánu,
získání povolení stavby a
možnosti dotace.
2024 - 2030 ?

Jedná se o výměnu povrchu stávajícího běžeckého oválu. Škvárový
povrch bude nahrazen povrchem polyuretanovým,
vodopropustným. Ovál bude upraven na 8 běžeckých drah na
rovince a 6 drah v obloucích.
Součástí záměru je i nový umělý povrch v jižním oblouku dráhy a
rozběh pro oštěp v severním oblouku dráhy.

Je vypracován projekt pro provedení stavby.
Je vydáno povolení stavby - "územní souhlas"

13 500 000

Závisí na možnosti získat dotaci. Záměr lze realizovat pouze s dotací. Zveřejněné
dotační výzvy budou sledovány. K záměru stačilo
vydat jednoduchou formu povolení - územní
souhlas, ten má ale platnost pouze 2 roky (do 3.11.
2023). Poté se musí vydat souhlas nový, nebo lépe
územní rozhodnutí, jehož platnost lze snadno
prodlužovat.

Celkové stavební úpravy zahrnující nový povrch vozovky, doplnění
prvků pro zklidnění dopravy, doplnění chodníků, vymezení ploch pro
parkování a zeleň. Součástí stavby bude i obnova veřejného
osvětlení a příprava pro budoucí datovou síť města.
Stavbu lze rozdělit až na 3 etapy

V dubnu 2022 by měl být odevzdán projekt pro povolení stavby
a v srpnu 2022 by měl být odevzdán projekt pro provedení
stavby.
V roce 2022 by mělo být vydáno povolení stavby.

14 500 000

Závisí na možnosti získat dotaci. Alespoň na část stavby by bylo vhodné získat
Pravděpodobně 2023 - 2025.
dotaci. Zveřejněné dotační výzvy budou sledovány.
Realizace stavby si bohužel vynutí poměrně
nákladnou přeložku sítí v majetku společnosti ČEZ
Distribuce a.s. (cca 1,8 mil. Kč.)

Celkové stavební úpravy zahrnující nový povrch vozovky, doplnění
prvků pro zklidnění dopravy, úpravy chodníků, vymezení ploch pro
parkování a zeleň. Součástí stavby bude i obnova veřejného
osvětlení a příprava pro budoucí datovou síť města.

Je odevzdán projekt pro povolení a provedení stavby. Pro
stavbu je vydáno povolení, které v lednu nabyde právní moci

4 500 000

Revitalizace Kabeláčova mlýna

Stavební úpravy atletického oválu a přilehlých
sportovišť v areálu Spartaku

(bez

209 000 000

Závisí na možnosti získat dotaci. Na záměry jsou pravidelně vypisovány dotační
Pravděpodobně od roku 2023. tituly, které by město mělo využít. Zveřejněné
dotační výzvy budou sledovány.

2022
Akce letošního rozpočtu.

V současnosti nejsou a s velkou pravděpodobností
nebudou na tyto stavební záměry dotace
poskytovány. Možnost případné dotace bude
sledována.

Povolení stavby lze získat až po vydání nového
územního plánu města.
Dále bude třeba aktualizovat vydaná stanoviska a
vyjádření ke stavebnímu záměru a zároveň
položkový rozpočet stavby, který byl vypracován v
září 2019 v částce 64 855 052 Kč bez DPH.

Alespoň na část stavby by bylo vhodné získat
dotaci. Zveřejněné dotační výzvy budou sledovány.

