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Plán investičních akcí a velkých oprav pro rok 2015 

 

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

výdaje  výdaje  celkem  

11. 

Bezbariérové město - úprava bezbar. tras a 

modernizace přechodů - ul. Cihlářská  (dotace 

SFDI) 

  100,00 100,00 

12. 
Oprava komunikací a chodníků dle potřeby 2000,00  2000,00 

13. Rekonstrukce komunikace ul. T.G.Masaryka  

(dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD) 
  14000,00 14000,00 

14. Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z 

minulého roku 
  849,00 849,00 

15. Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z 

minulého roku 
 450,00 450,00 

16. Okrajové části města - Knapovec a Houžovec / vč. 

zůstatku z minulého roku 
  892,00 892,00 

17. Okrajové části města - Černovír / vč. zůstatku z 

minulého roku 
  612,00 612,00 

18. Oprava komunikace ul. Pod Lesem ( dokončení z 

roku 2014 / uzavřená SOD) 
  1050,00 1050,00 

19. Revitalizace sídliště Podměstí - II. etapa ( 

dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD) 
  350,00 350,00 

20. PD Rekonstrukce ulice Čs. Armády   ( dokončení 

z roku 2014 / uzavřená SOD) 
  100,00 100,00 

21. 
Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby  400,00  400,00 

22. Dopravní značení - parkovací systém (uzavřená 

příkazní smlouva - splátkový kalendář) 
  83,00 83,00 

23. Veřejné prostory u NC Nová Louže / FRB               

(dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD) 
  2500,00 2500,00 

24. Rozšíření parkovacích ploch v přednádraží 

(dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD) 
  850,00 850,00 

25. Komunikace propojující kluziště s parkovištěm u 

pedagogické poradny 
  500,00 500,00 

26. 

Technická infrastruktura pro bytový soubor Na 

Pláni / FRB  (dokončení z roku 2013 / uzavřená 

SOD) 

  413,00 413,00 

27. Sběrný dvůr  (dotace OPŽP    N 54_Z 5_UZ 

15839) 
  1800,00 1800,00 

28. Centrum sociální péče - PD modernizace 

evakuačních výtahů 
  200,00 200,00 



29. Zateplení ZŠ Na Štěpnici 300 (dotace OPŽP          

N 54_Z 5_UZ 15835) 
  1500,00 1500,00 

30. 
Stacionář, Čs. Armády 262   2336,00 2336,00 

31. 
Roškotovo divadlo - výměna sedadel hlediště  2900,00 2900,00 

32. 
ZŠ Třebovská - dokončení úpravy školního hřiště  150,00 150,00 

33. 
PD Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Hylváty   200,00 200,00 

34. Městský mobiliář a zvelebení města (město pro 

lidi) 
 250,00  250,00 

35.  Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 

1 
 800,00  800,00 

36. Projektová příprava investičních akcí města a 

inženýrská činnost 
  900,00 900,00 

37. Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl 

města 2015 
734,00  1141,00 1875,00 

38. Management provozní fáze "Veřejné prostranství 

Kociánka" v období 2012-2017 
62,00   62,00 

39. Management provozní fáze "Ubytovací zařízení 

Tichá Orlice" v období 2011-2015 
 20,00  20,00 

40. 

Management pro rozvoj města (Perla 01 a rozvoj 

podnikání dle strategického plánu). 

 

  650,00 650,00 

 

 

 

 

 

 

 

 Část: Investice a opravy 

 

Pol. Název a stručný popis 

11. 

 

 

Modernizace přechodu pro chodce ulice Cihlářská 

Akce se neuskutečnila v roce 2014. Vroce 2015 je akce plánována v případě získání dotace 

z rozpočtu SFDI (90% uznatelných nákladů akce).  

12. 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. 

13. 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 roce 2015 po vydání stavebních povolení. 

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. 



 

14. 

15. 

16. 

17. 

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 

18. Oprava komunikace Pod Lesem 

Stav komunikace Pod Lesem je zcela nevyhovující – jízda vozidel je nebezpečná jak 

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

zpracována PD na kompletní rekonstrukci vč. odvodnění. Provedení opravy váže na 

rekonstrukci dešťové kanalizace podél MŠ a splaškové kanalizace od RD, kterou bude 

zajišťovat společnost TEPVOS. V roce 2014 byla provedena rekonstrukce kanalizací a 

v roce 2015 je smluvně zajištěna rekonstrukce komunikace (dle klimatických podmínek). 

19. 

 

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. Většina stavebních prací byla provedena v roce 2014 a 

v roce 2015 zbývá dokončit rekonstrukci chodníků v ulici Jilemnická v návaznosti na 

rekonstrukci vodovodu, kterou provádí společnost TEPVOS spol. s r.o. 

20. Rekonstrukce ulice Čs. Armády  PD. 

 Je uzavřena SOD na PD a DPS. Termín dokončení dokumentace pro provedení stavby jsou 

dva měsíce po vydání stavebního povolení. Stavební řízení v současné době již probíhá. 

21. 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. 

22. Dopravní značení – parkovací systém. 

Jde o úhradu splátek za investiční majetek, který přešel do majetku města dle příkazní 

smlouvy se společností TEPVOS spol. s r.o.. 

23. Veřejné prostory u NC Nová Louže  

Jde o komplexní rekonstrukci prostoru před nákupním střediskem Nová Louže, která 

zahrnuje parkoviště chodníky i obnovu zeleně. Akce přechází z roku 2014 dle SOD a její 

dokončení je vázáno na příznivé klimatické podmínky. 

24. Rozšíření parkovacích ploch v přednádraží (dokončení z roku 2014 / uzavřená SOD) akce 

je dokončena , zbývá fakturace. 

25. Komunikace propojující kluziště s parkovištěm u pedagogické poradny. V současné době je 

zpracovávána PD. Realizace po získání všech potřebných povolení. 

26. Technická infrastruktura Na Pláni 

Akce přecházející z minulých let – odkoupení infrastruktury dle SOD. 

27. Sběrný dvůr 

Akce přecházející z minulého roku dle SOD. Jedná se o dodávku technologické části 

sběrného dvora a části komunikací, které budou dokončeny do 30.6.2015. 

28. Centrum sociální péče – modernizace evakuačního výtahu 

Příprava projektové dokumentace  a náklady na výběrové řízení na plánovanou modernizaci 

výtahů v roce 2016. 

29. Zateplení  ZŠ Na Štěpnici 300 

Akce byla připravována v předchozích letech a bylo žádáno o dotaci ze SFŽP. V této akci 

je mimo dotačního titulu sdružena ještě rekonstrukce elektroinstalace družiny a přeložka 

teplovodního vedení. V návrhu rozpočtu jsou pouze částky vlastního podílu města v roce 

2015. V současné době pobíhá výběrové řízení na dodavatele akce.  



30. Stacionář, Čs. Armády 262. 

V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci. 

31. Roškotovo divadlo - výměna sedadel hlediště. Výměna sedadel hlediště a balkónu spojená 

s výměnou podlahové krytiny. 

32. ZŠ Třebovská - dokončení úpravy školního hřiště. Dokončení úprav prostranství okolo ZŠ 

Třebovská rekonstrukcí školního hřiště. 

33. PD Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Hylváty . 

 Je uzavřena SOD  na prováděcí projektovou dokumentaci stavby. 

34. 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.) 

35. Oprava budov v majetku města 

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

částka je rozpočtována každoročně a je používána zejména na opravy školských zařízení 

během prázdnin. 

36. Projektová příprava a inženýrská činnost 

Každoročně rozpočtovaná částka na přípravu projektových dokumentací na připravované 

akce. 

37. 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. 

38. Management provozní fáze projektu Kociánka v období 2012-2017. 

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

související s managementem provozní fáze projektu Kociánka. 

39. Management provozní fáze projektu Ubytovací zařízení Tichá Orlice v období 2011-2015. 

Na základě smlouvy vykonává firma OHGS s.r.o. pro město činnosti související 

s managementem provozní fáze projektu Ubytovací zařízení Tichá Orlice. 

40. Management pro rozvoj města (Perla 01 a rozvoj podnikání dle strategického plánu). 

Prostředky určené na přípravu investičních záměrů po schválení regulačního plánu pro toto 

území. 

 


