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Plán investičních akcí a velkých oprav pro rok 2014 

Pol.  (ORJ) 1 - Investice a rozvoj 
Běžné Kapitálové Výdaje 

výdaje  výdaje  celkem  

11 
 Rekonstrukce komunikace ul. T.G.Masaryka    9000,00 9000,00 

12 
 Revitalizace sídliště Podměstí - II. etapa   4400,00 4400,00 

13  Bezbariérové město - úprava bezbariérových tras 

a modernizace přechodů I/14   700,00 700,00 

14  Bezbariérové město - úprava bezbariérových tras 

a modernizace přechodů - ul. Letohradská   150,00 150,00 

15 
 Oprava komunikací a chodníků dle potřeby 4000,00   4000,00 

16  Oprava komunikací a chodníků v souvislosti s 

akcí "Kanalizace a ČOV" 2200,00   2200,00 

17  Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z 

minulého roku   945,00 945,00 

18  Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z 

minulého roku   900,00 900,00 

19  Okrajové části města - Knapovec a Houžovec / 

vč. zůstatku z minulého roku   450,00 450,00 

20  Okrajové části města - Černovír / vč. zůstatku z 

minulého roku   450,00 450,00 

21 
 Oprava komunikace ul. Pod Lesem   1000,00 1000,00 

22 
 Rekonstrukce ul. Švermova   50,00 50,00 

23 
 Rekonstrukce parkoviště u nemocnice   11,00 11,00 

24 
 Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby 600,00   600,00 

25  Technická infrastruktura pro bytový soubor Na 

Pláni / FRB   413,00 413,00 

26  ZŠ Komenského, Na Štěpnici - rekonstrukce 

elektroinstalace ŠD   700,00 700,00 

27 
 MŠ Černovír - rekonstrukce soc. zařízení   150,00 150,00 

28 

 ZŠ Třebovská - úprava prostranství mezi 

budovami (souvisí s dokončením akce "zateplení 

budovy")   730,00 730,00 

29 
 Prvky dětského hřiště ZŠ Bratří Čapků   76,00 76,00 

30 
 Rekonstrukce sokolovny Knapovec   800,00 800,00 

31  Snížení energetické náročnosti MŠ Knapovec / 

OPŽP   700,00 700,00 



32 Výměna střechy a rekonstrukce podkroví ZŠ 

Třebovská   2850,00 2850,00 

33  Snížení energetické náročnosti ZŠ Třebovská 

(vlastní prostředky) / dotace OPŽP   6800,00 6800,00 

34  Snížení energetické náročnosti MŠ Heranova 

(vlastní prostředky) / dotace OPŽP   3900,00 3900,00 

35  Obnova látkového vybavení jeviště Roškotova 

divadla a kulturního domu   710,00 710,00 

36  Městský mobiliář a zvelebení města (město pro 

lidi) 200,00   200,00 

37  Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 

1 1000,00   1000,00 

38 

 Centrum sociální péče - modernizace 

evakuačního výtahu (spolufinancováno z fondu 

CSP a z FRB)   800,00 800,00 

39  Domov důchodců - modernizace evakuačního 

výtahu (spolufinancováno z fondu DD)   700,00 700,00 

40  Projektová příprava investičních akcí města a 

inženýrská činnost   800,00 800,00 

41  Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl 

města 2014 745,00 1343,00 2088,00 

42  Management provozní fáze "Veřejné prostranství 

Kociánka" v období 2012-2017  25,00  25,00 

43 
 Zajištění soutěže o návrh "Revitalizace Perla 01"   1300,00 1300,00 

 
 

 

 Část: Investice a opravy 

Pol. Název a stručný popis 

11. Rekonstrukce komunikace ul. T.G.Masaryka 

Akce navazující na rekonstrukci kanalizace a plynových rozvodů prováděných v roce 2013 

a 2014. Jde o celkovou rekonstrukci komunikace i chodníků. Akce je rozdělena na několik 

stavebních objektů, které budou realizovány v letech 2014 až 2015. V roce 2014 jde 

především o rekonstrukci komunikace od křižovatky u „Bubeníka“ po ulici Příkopy. 

Navazovat bude vybudování parkoviště naproti Finančního úřadu, kruhový objezd 

křižovatky u „Bubeníka“ a napojení Mírového náměstí. 

12. Revitalizace sídliště Podměstí - II. etapa 

Tento projekt řeší rekonstrukci povrchu úseků chodníků v sídlišti Podměstí ve městě Ústí 

nad Orlicí. Cílem je provést chodníky s novým krytem a s bezbariérovými prvky. Rozsah 

stavby navazuje na již realizovanou I. etapu. Součástí bude zřízení nového dětského hřiště a 

nových přístřešků pro kontejnery. 

13. Bezbariérové město - úprava bezbariérových tras a modernizace přechodů I/14  

Jsou zpracovány PD na bezbariérové úpravy a na modernizaci přechodů pro chodce, 

převážně na silnici I/14, které mají zvýšit bezpečnost chodců. Prostředky v roce 2014 jsou 

navrženy na realizaci úpravy přechodu k parkovišti u závodu Rieter CZ s.r.o. a úpravu 

přechodu a křižovatky s ulicí Dukelskou. 



14. Bezbariérové město - úprava bezbariérových tras a modernizace přechodů - ul. Letohradská 

Akce přechází z roku 2013 a je důsledkem pomalejšího postupu stavebních prací 

souvisejících s rekonstrukcí kanalizace a rekonstrukce plynových rozvodů . Na akci je 

uzavřena SOD. 

15. Opravy komunikací a chodníků dle potřeby 

Prostředky jsou určeny na nenadálé a drobnější opravy vozovek, chodníků, uličního 

odvodnění apod. mimo plánované individuální akce, schválené přímo v rozpočtu města. 

Vyšší objem finančních prostředků v roce 2014 je důsledkem nutnosti oprav komunikací a 

chodníků po rekonstrukci kanalizace, plynových a vodovodních rozvodů, kdy firmy 

provádějící tyto rekonstrukce uvádějí komunikace do původního stavu, což je na mnoha 

místech nedostatečné a proto dochází ke sdružování prostředků města s těmito firmami a 

komunikace jsou opravovány komplexně se snahou zlepšit jejich stav v co největším 

možném objemu a kvalitě. 

16. Oprava komunikací a chodníků v souvislosti s akcí "Kanalizace a ČOV" 

Finanční prostředky určené na úhradu podílu města na opravách komunikací a chodníků v 

souvislosti s akcí "Kanalizace a ČOV" v roce 2013 dle uzavřené SOD. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Okrajové části města  

Finanční prostředky, jimiž disponují osadní výbory v okrajových (místních) částech města. 

Každoročně je rezervována částka 450 tis. Kč pro každý osadní výbor s tím, že nedočerpané 

prostředky minulého roku jsou přičítány. Prostředky jsou použity na akce, o nichž 

samostatně rozhodují osadní výbory a jsou zajišťovány prostřednictvím ORM. V roce 2014 

lze předpokládat použití těchto prostředků ve značné míře na opravy komunikací. 

21. Oprava komunikace Pod Lesem 

Stav komunikace Pod Lesem je nevyhovující – jízda vozidel je nebezpečná jak v letních 

měsících (vyježděné koleje), tak i v zimě (nelze provádět řádnou zimní údržbu). Je 

zpracována PD na kompletní rekonstrukci včetně odvodnění. Provedení rekonstrukce 

vozovky je vázáno na rekonstrukci dešťové kanalizace podél MŠ a splaškové kanalizace od 

RD, kterou bude zajišťovat společnost TEPVOS spol. s r.o. 

22. Rekonstrukce ulice Švermova 

Jde o dokončení akce z roku 2013 a jedná se především o náklady na zaměření skutečného 

provedení stavby a jejího předání. 

23. Rekonstrukce parkoviště u nemocnice 

Jde o dokončení akce z roku 2013 a jedná se především o náklady na zaměření skutečného 

provedení stavby a jejího předání. 

24. Opravy a údržba lávek a mostů dle potřeby 

Finanční prostředky určené na pravidelné opravy a údržbu mostů a lávek. Stav některých 

mostů a to zejména mostu v ul. Třebovská v Hylvátech a lávky v ul. Lázeňská se blíží 

havarijnímu stavu a bude nutné nejpozději v roce 2015 nalézt řešení nápravy tohoto stavu. 

Vyšší objem finančních prostředků  v roce 2014 oproti roku 2013 je vyvolán povinností 

provést hlavní mostní prohlídky. 

25. Technická infrastruktura Na Pláni 

Akce přecházející z minulých let – odkoupení infrastruktury dle SOD. 

26. ZŠ Komenského, Na Štěpnici - rekonstrukce elektroinstalace ŠD 

Rekonstrukce elektroinstalace budovy školní družiny, která je dlouhodobě ve velice 

špatném stavu a omezuje běžné využití tohoto objektu. 

27. MŠ Černovír - rekonstrukce soc. zařízení 

Rekonstrukce sociálního zařízení z důvodu výskytu závažných závad tohoto zařízení a 

nutnosti jejich odstranění.  

28. ZŠ Třebovská - úprava prostranství mezi budovami (souvisí s dokončením akce "zateplení 

budovy") 



Po dokončení stavebních akcí (viz. body 32. A 33.) k 30.6.2014 je potřeba školní dvůr, 

který po dobu výstavby sloužil jako staveniště uvést do stavu, který umožní jeho využití pro 

provoz školy. 

29. Prvky dětského hřiště ZŠ Bratří Čapků 

Akce přecházející z minulého roku – je uzavřena SOD na dodávku prvků dětského hřiště 

v areálu školy. 

30. Rekonstrukce sokolovny  Knapovec 

Akce je již několik let připravována. V roce 2014 by mělo dojít k úpravě projektu stavby a 

zahájení stavebních prací. 

31.  Zateplení a výměna tepelného zdroje MŠ Knapovec 

Akce je již několik let připravována a bylo žádáno o dotaci ze SFŽP. V roce 2013 přišlo 

rozhodnutí o poskytnutí dotace. V návrhu rozpočtu jsou pouze částky vlastního podílu 

města v roce 2013. V současné době pobíhá výběrové řízení na dodavatele akce. Termín 

realizace je stanoven květen – říjen 2014 

32. 

 

Výměna střechy a rekonstrukce podkroví ZŠ Třebovská v Hylvátech 

Dokončení výměny střechy a rekonstrukce podkroví ZŠ Třebovská v Hylvátech. Na akci je 

uzavřena SOD. 

33. 

34. 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Třebovská a MŠ Heranova 

Dokončení probíhajících akcí. Na obě akce byly uzavřeny smlouvy o dotacích a podíl 

těchto dotací čerpaný v roce 2014 bude uveden v příjmové části rozpočtu. 

35. Obnova látkového vybavení jeviště Roškotova divadla a kulturního domu. 

 Bude provedena obnova textilního vybavení obou objektů  v rozsahu (opony, výkryty 

horizonty a závěsy) ve vyšší protipožární kvalitě oproti současnému stavu dle uzavřené 

SOD počátkem roku 2014. 

36. Městský mobiliář a zvelebení města (město pro lidi) 

Rozpočtovaná částka je určena na realizaci výstupů z projektu Město pro lidi a na pořízení 

městského mobiliáře dle individuálních požadavků. a potřeb (např. lavičky, odpadkové 

koše, drobné úpravy veřejného prostranství a pod.) 

37. Oprava budov v majetku města 

Prostředky jsou určeny na nenadálé potřeby při opravách budov v majetku města. Částka je 

určena na průzkum zjištěných závad a na jejich následné odstraňování. Jde zejména o 

objekty (vlhkost v galerii pod radnicí, statické problémy v Malé scéně, vstup do objektu 

Dělnická 1405, dokončení vybavení školních objektů termohlavicemi apod.) 

38. Centrum sociální péče – modernizace evakuačního výtahu 

Modernizace výtahu TOV 320 kg v budově Na Pláni 1343. 

39. Domov důchodců – modernizace evakuačního výtahu 

Modernizace výtahu budovy B, který je nezbytný pro obsluhu budovy B. 

40. Projektová příprava a inženýrská činnost 

Každoročně rozpočtovaná částka na přípravu projektových dokumentací na připravované 

akce a zajištění inženýrské činnosti. 

41. Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku 

Příspěvek města svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko s určením na provoz a údržbu 

cyklostezek. Navržená částka vychází z aktuálního požadavku na podíl města. 

42. Management provozní fáze projektu Kociánka. 

Na základě smlouvy z roku 2013, vykonává firma OHGS s.r.o. pro město činnosti 

související s managementem provozní fáze projektu Kociánka. 

43. Zajištění soutěže o návrh „Revitalizace  Perla 01 

Prostředky určené na financování soutěže o návrh využití bývalého závodu PERLA 01( 

uzavřena mandátní smlouva) a na odměny pro oceněné účastníky soutěže.  

 


