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    Věc : Plán investic obce Kněžmost v roce 2017  

 

     K Vaší žádosti, kterou jsme obdrželi pod čj. OuKn 454/17 dne 21. 2. 2017 uvádíme níže seznam 

stavebních projektů plánovaných obcí na rok 2017 a financovaných z rozpočtu obce nebo jiných veřejných 

rozpočtů: 

1.) Místní komunikace a veřejná účelová komunikace, Úhelnice 

Oprava stávající komunikace; demontáž stávajících silničních panelů a odstranění podkladních 

vrstev na únosné podloží, provedení nových štěrkových podkladních vrstev a provedení vozovky 

s živičným povrchem, vjezdů a parkovacích míst s povrchem ze zámkové dlažby a přilehlých pásů 

se zatravněním a zelení. 

Náklady dle rozpočtu cca 2,5 mil. Kč vč. DPH. 

Předpokládaný termín zahájení projektu 09. 2017. 

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 04.2017 

2.) Rekonstrukce vodovodu Suhrovice 

Oprava stávajícího vodovodního řadu; pokládka nového trubního vedení vodovodu a montáž 

souvisejícího armaturního vystrojení vodovodního systému. Následné přepojení vodovodních 

přípojek. 

Náklady dle rozpočtu cca 5,7 mil. Kč vč. DPH. 

Předpokládaný termín zahájení projektu 04. 2017. 

Dodavatel (BAK stavební společnost a.s.) vybrán na základě výběrového řízení  

3.) Suhrovice – Propojení vodovodu se skupinovým vodovodem Kněžmost, k.ú. Suhrovice, obec 

Kněžmost 

Realizace nového vodovodního řadu profilu PE d110 mm, délky cca 380 m včetně osazení 

nezbytného souvisejícího armaturního vybavení; propojení vodovodního systému Skupinový 

vodovod Kněžmost s distribučním rozvodem v místní části Suhrovice. 

Náklady dle rozpočtu cca 3,2 mil. Kč vč. DPH. 

Předpokládaný termín zahájení projektu 04. 2018. 

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 11.2017 

 

 

 

  

 Istav Media, s.r.o.  

Nádražní 762/32  

150 00 Praha 5 - Smíchov 
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4.) Přístavba základní školy Kněžmost 

Výstavba nového objektu pavilonu základní školy; demolice stávajícího objektu a následná realizace 

nového třípodlažního objektu včetně nového napojení na vedení dopravní a technické infrastruktury 

a úpravy okolí. (S realizací záměru souvisí další investice, jako např. oprava stávají administrativní 

budovy spojená se změnou využití pro potřeby školy.) 

Náklady dle rozpočtu cca 100 mil. Kč vč. DPH. 

Předpokládaný termín zahájení projektu 06. 2017. 

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 04.2017 

 

    Vypracoval: Ing. Jiří Maťák, stavební technik 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

              Ing. Radka Maděrová 

                         tajemnice 
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