OBEC ALBRECHTICE NAD ORLICÍ, obecní úřad
Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
AMA, s.r.o.
Vaše značka: Naše značka: 2021/OUAlb/0595/JKu
Vyřizuje: Jaroslav Kupka
Spis. znak, skart. režim: 84.1, S/5
V Albrechticích n. O. dne 06.05.2021

Voroněžská 144/20
Liberec
46001

Věc: Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999.
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám podáváme požadované informace:
Plánované stavební akce obce Albrechtice nad Orlicí
1) Chodníky v ulici Pardubická, oprava stávajících chodníků a vybudování nových částí
chodníků podél silnice III/3051 v ulici Pardubická po stavbě kanalizace, rekonstrukce
vedení elektřiny a veřejného osvětlení a v souvislosti s opravou silnice III/3051,
projektoval Ing. Jakub Hajn, finanční rozpočet projektu 3 500 000,- Kč, začátek realizace
8/2021, výběrové řízení: probíhá, financování: rozpočet obce.
2) Oprava ulice Na Drahách, oprava stávající komunikace a chodníků v ulici Na Drahách
po stavbě kanalizace, rekonstrukce vedení elektřiny a veřejného osvětlení a v souvislosti
s opravou silnice III/3051, projektoval Ing. Jakub Hajn, finanční rozpočet projektu
2 250 000,- Kč, začátek realizace 8/2021, výběrové řízení probíhá, financování: rozpočet
obce.
3) Rekonstrukce veřejného osvětlení – Albrechtice nad Orl. přílož ke kabel. rozvodům
1 kV – ČEZ Distribuce, a.s., rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Albrechtice
n. O., projektoval Ing. Jiří Polanský Ph.D., finanční rozpočet projektu 2 232 000,- Kč,
začátek realizace 6/2021, výběrové řízení probíhá, financování: rozpočet obce, dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
4) Protipovodňová opatření - bezdrátový rozhlas, rekonstrukce stávajícího místního
rozhlasu na bezdrátový, projektoval ŠINDLAR s.r.o., finanční rozpočet projektu
1 293 000,- Kč, začátek realizace 8/2021, výběrové řízení proběhlo, vybraný dodavatel
stavby je EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí, financování: rozpočet obce, dotace
OPŽP 1 077 000,- Kč.
5) Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Pod Strání, nová stavba inženýrských sítí
a komunikací v lokalitě pro výstavbu rodinných domků, projektuje ENERGIAPROJEKT
CZ, s.r.o., finanční rozpočet projektu odhadem 17 mil. Kč, předpokládaný začátek
realizace 5/2022, předpokládaný termín výběrového řízení 12/2021-2/2022 (podle
průběhu stavebního řízení), financování: dotace, rozpočet obce.
6) Stavební úpravy ul. Zahradní, stavební úpravy komunikace a chodníků v ulici Zahradní
po stavbě kanalizace, rekonstrukce vedení elektřiny a veřejného osvětlení, projektoval:
Ing. Jakub Hajn, finanční rozpočet projektu 5 113 000,- Kč, předpokládaný začátek
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realizace 4/2022, předpokládaný termín výběrového řízení 11-12/2021, financování:
rozpočet obce.

Jaromír Kratěna
starosta obce
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