Tisková zpráva

Investiční akce města
Sídliště u vlakového nádraží
Jednou z letošních investičních akcí do veřejných ploch a území města Svitavy bude řešení dopravního
systému a bezpečnost chodců v prostoru sídliště u nádraží. Úprava vychází ze zpracování komplexní studie
regenerace veřejných ploch v území a podnětů nejpalčivějších problémů z vyjádření veřejnosti. Navržená
úprava řeší zjednosměrnění dopravy v určitých ulicích s regulací parkování osobních automobilů, úprava
prostor pro bezpečnost chodců s křížením hlavních komunikací na ulici Marie Pujmanové s doprovodným
mobiliářem a zlepšením nástupních ploch. Investice by měla mít finanční náhled ve výši kolem 1 mil. Kč.
Závěr byl veřejně projednán s vysvětlením důvodů navrženého řešení, kdy realizace by měla proběhnout v
letních měsících tohoto roku.

Chodník Lačnov
Příprava pro možnou realizaci chodníku v Lačnově kolem průjezdní silnice R/43 stále pokračuje. Není to tak,
že bychom přípravu zahájili na základě informací v médiích a některým výstupům občanů na veřejném
zasedání Zastupitelstva města Svitavy. Je dokončena projektová dokumentace k vydání územního rozhodnutí,
která v rámci vyřešení technických problémů a vyhovění všem požadavkům na stavbu ze strany příslušných
organizací zabrala nemálo času (cca rok). Bylo zahájeno územní řízení a po vydání územního rozhodnutí
bude zpracována projektová dokumentace k vydání stavebního povolení. V nejbližších dnech budou v celé
délce trasy provedeny kopané sondy ke zjištění stavu inženýrských sítí a přípojek a dále k posouzení, zda
dojde ke kolizi uvažované stavby s veřejnou zelení podél silnice. Zde je nutné zejména zjistit, zda stromy
budou muset být odstraněny. Náš předpoklad k vydání stavebního povolení je do konce roku 2015, abychom
v lednu roku 2016 mohli žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kde by bylo reálné získat
podporu až ve výši 85 % nákladů stavby. Odhadem jsou náklady z projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí ve výši cca 17 mil. Kč. Náklady se vzhledem ke zpracování dalších stupňů projektových
dokumentací a průzkumných prací mohou změnit.

Oprava havarijního stavu střechy
(Langerova vila, T. G. Masaryka 5/35, Svitavy)

Letos (7. dubna) bylo radou města schváleno zahájení výběrového řízení na stavební práce na Langerově vile.
Protože do uplynutí lhůty pro podání nabídek (22. dubna) nebyla podána žádná nabídka, bylo výběrové řízení
zrušeno a vypsáno nové. Zadávací podmínky zůstávají zachovány, mění se pouze datum prohlídky místa
plnění a lhůta pro podání nabídek. Základním hodnotícím kritériem zůstává ekonomická výhodnost nabídky s
dílčími hodnotícími kritérii: výše nabídkové ceny bez DPH (60 %) a lhůta plnění v kalendářních dnech (40
%). Zahájení opravy není opakováním výběrového řízení dotčeno.
Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy Langerovy vily, která je užívána jako administrativní budova
Městského úřadu Svitavy a je kulturní památkou uvedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
Střecha je pokryta břidlicí a šablony břidlice jsou na několika místech zlomené nebo zcela upadnuté.
Poškozené a uvolněné šablony budou vyměněny, na stříškách tří vikýřů na severní straně budovy bude
demontována zinková střešní krytina a bude nahrazena novou. Uvolněné zinkové odlitky, které jsou součástí
ornamentů římsy, budou osazeny na původní místo. Bude provedena lokální oprava omítky říms a dalších
částí fasády přilehlých ke střeše i štuky. Střecha a přilehlé konstrukce znečištěné holubím trusem budou
očištěny mechanicky a tlakovou vodou. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je 1. červenec,
limitní termín dokončení stavby je 14. srpen 2015. Lhůta pro podání nabídek končí 20. 5. 2015 v 10 hod.

Restaurování venkovních dveří objektu Langerovy vily
(ul. T. G. Masaryka 5/35, Svitavy)

Výběrové řízení na výše uvedenou akci bylo zveřejněné na úřední desce.Na základě rozhodnutí rady města
byly obeslány tři firmy k podání nabídky. Zadavatel obdržel v řádné lhůtě stanovené pro podání nabídek
pouze jednu obálku s nabídkou, kterou podal: Radovan Šulc z Pardubic. Komise posoudila kvalifikaci
uchazeče a zkonstatovala, že nabídka splnila kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem a s nejnižší
nabídkovou cenou bez DPH byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka. Výše nabídkové ceny je 790 988
Kč včetně DPH, což je výrazně méně, než bylo plánováno.

Regenerace veřejných ploch
(ulice U Stadionu a U Kojeneckého ústavu)

V roce 2014 město Svitavy provedlo rekonstrukci podstatné části veřejných ploch náležejících do objektu
před bytovými domy č.p. 1,3 a 5 na ulici U Stadionu včetně kanalizace, veřejného osvětlení a sadových úprav.
Záměrem je v letošním roce akci kompletně dokončit, tj. zrealizovat zbývající část - parkoviště, plochy pro
odpočinek a kola. Zde se jedná o rozšíření stávající účelové komunikace a provedení deseti kolmých stání
před domem č.p. 7 a 9 na ulici U Kojeneckého ústavu. V tomto místě je také navržena plocha pro odpočinek
doplněná o zařízení drobné architektury, komunikace, sušáky na prádlo a dětské hřiště. Stavebními pracemi
dojde k rozšíření stávající obslužné komunikace před bytovým domem č.p. 19 a 21 na ulici U Stadionu.
Navrhovaná komunikace je rozdělena na dvě části. První část je s povrchem z asfaltového betonu, druhá je
z betonové dlažby. Na komunikaci jsou napojeny dva vstupní chodníky k bytovým domům č.p. 19 a 21 a dva
boční vstupy do těchto objektů. Vedle domu č.p. 21 bude zpevněná plocha pro sušák na prádlo. Do
stavebního objektu je zahrnuta i obnova stávajícího dětského hřiště za domem č.p. 23 a 25. Na parkovišti
bude upraveno dvanáct kolmých stání (za domem č.p. 19 a 21 na ulici U Stadionu). Vjezd a výjezd na
parkoviště je z komunikace ulice U Stadionu.
Celkové předpokládané náklady na zhotovení díla jsou podle rozpočtu 3 694 950 Kč včetně 21% DPH.
Termín pro provedení stavby je ve výběrovém řízení stanoven zadavatelem od 21.5. do 31.7.2015.

Regenerace fasády
(II. ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka 27)

Na základě rozhodnutí rady města byly obeslány tři svitavské stavební firmy k podání nabídky na regeneraci
fasády školy a všechny firmy je podaly: HIKELE, OLSPOL a stavební firma Ing. Ducháček Pavel, stavební
firma HIKELE se ale omluvila, že se soutěže nezúčastní. Komise posoudila kvalifikaci uchazečů a
zkonstatovala, že všechny nabídky splnily kvalifikační předpoklady. Na základě kritéria (nejnižší nabídkové
ceny bez DPH) vyhodnotila komise jako nejvhodnější nabídku dodavatele: Ing. Pavla Ducháčka, který nabídl
cenu 2 115 895 Kč bez DPH.

Stavební úpravy v objektu požární zbrojnice
(ul. Požární 2)

Rozhodnutím rady města bylo vyhlášeno výběrové řízení na provedení stavebních úprav bývalé bytové
jednotky v zázemí budovy požární zbrojnice dobrovolných hasičů na ulici Požární 2. Po stavebních úpravách
bude objekt sloužit jako šatna a kancelář. Celkové předpokládané náklady na zhotovení díla jsou 532 935 Kč
s 21 % DPH. Stavební práce budou zahájeny následující den po podpisu smlouvy. Termín dokončení díla je
stanoven na 31. červenec 2015. Výzva k předložení nabídky bude zaslána třem možným zájemcům.
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