ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 5531/2015/KHEJ
spisový znak: KHEJ 1515/2015/kakr/3

datum: 22.01.2015

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

*KUCBX00GM97Q*
KUCBX00GM97Q

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 7. 1. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15. 12. 2014, v níž se domáháte poskytnutí informací:
zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2015. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které
plánujete uskutečnit v letech 2015-2017. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města
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
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2015, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených
výše.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
zasíláme Vám přehled investičních akcí pro rok 2015:


Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I. a II. (Třeboň, Lišov, J. Hradec, Lomnice n. L.) – jedná se o
vybudování 5 bytových domů pro poskytování sociálních služeb, PD zpracovala firma IKP Consulting Engineers s.r.o.,
vysoutěžená cena za stavební práce 41 469 989,- Kč bez DPH, realizace 12/2014- 11/2015, probíhá VŘ na
zhotovitele stavby.
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Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7) - jedná se o modernizaci povrchů komunikace ve všech okresech JčK. PD
zpracovávala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Vysoutěžená cena za stavební práce 269 783 000,- Kč bez
DPH, realizace 03-05/2015, Zhotovitel stavby: EUROVIA CS a.s., Swietelsky stavební s.r.o., STRABAG a.s. Znakon ,
Metrostav a.s.,



Modernizace komunikací II.a III. třídy (P8 A,B,C, D) - jedná se o modernizaci povrchů komunikace ve všech okresech
JčK. PD zpracovávala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Vysoutěžená cena za stavební práce 434 550 000,Kč bez DPH, realizace 03 – 06/2015, probíhá VŘ na zhotovitele stavby



Modernizace komunikací II.a III. třídy ( P9 A,B,C) - jedná se o modernizaci povrchů komunikace ve všech okresech
JčK. PD zpracovávala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Odhadované náklady dle zpracované PD 205 863
471 Kč bez DPH, realizace 04/07/2015, probíhá VR na zhotovitele stavby



Modernizace komunikace II/145 v úseku České Budějovice - Vimperk jako přístupové komunikace k silnici I/4 Strážný –
Philippsreut – jedná se rekonstrukci mostu ev.č. 145 – 037 a 038 u Netolic. PD zpracovávala firma Dipont s.r.o. Ústí
nad Labem, předpokládané náklady stavby dle PD 11 445 783,84 Kč bez DPH, realizace stavby 03/ -06/2015, probíhá
VŘ na zhotovitele stavby



Most ev.č. ev.č. 1558 - 1 přes ČD Bošilec – jedná se o rekonstrukci mostu ev.č. 1558 – 01 přes ČD u Bošilce, PD
zpracovala firma IKP Consulting Engineers s.r.o., vysoutěžená ceny za stavební práce 26 859 504,- Kč bez DPH,
zhotovitel VIAMONT DSP a.s., realizace 02 – 08/2015,



Modernizace letiště České Budějovice 2. etapa - úsporná varianta - I. fáze – jedná se o dostavbu letiště České
Budějovice (přípravné práce – přístupové komunikace, přeložky inženýrských sítí, výstavba vrátnice apod.), projektant
AGA – Letiště projektová kancelář Praha, odhadované náklady dle PD 115 mil. Kč bez DPH, probíhá VŘ na
zhotovitele stavebních prací, realizace 05 – 11/2015



Modernizace letiště České Budějovice 2. etapa - úsporná varianta - II. fáze – jedná se o dostavbu letiště České
Budějovice (odbavovací hala, veškeré zázemí, navigační systémy, parkoviště, komunikace, technologie apod.),
projektant AGA – Letiště projektová kancelář Praha, odhadované náklady dle PD 398 mil. Kč bez DPH, VŘ cca
03/2015, doba realizace 08/2015 – 12/2016



Oprava komunikací II.a III. třídy – SFDI – jedná se o opravu povrchů komunikace ve všech okresech JčK. PD
zpracovávala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, náklady dle PD cca 226 mil. Kč bez DPH, VŘ na zhotovitele
cca 03/2015, realizace 07 11/2015

Akce pro roky 2016 – 2017 zatím nejsou specifikovány, rozpočet 2015 je dostupný na stránkách Jihočeského kraje na adrese
http://www.kraj-jihocesky.cz/12/hospodareni_kraje.htm.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky -
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