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Informace č. 1/2018 - Investiční akce města na rok 2018
Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. investiční akce
města Loštice v roce 2018, evidované pod č. j. 112/2018 ze dne 11. 01. 2018
Městský úřad Loštice, prostřednictvím systému IS DS, obdržel dne 11. 01. 2018 žádost o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím –
investiční akce města v roce 2018.
Odpověď odeslána elektronicky dne 25. 01. 2018.
lokalita Na Pešti – vybudování infrastruktury pro stavebníky
o výstavba přístupových komunikací a inženýrských sítí
o termín: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2018
o projekt: Ing. arch. Petr Malý, Ing. Libuše Kujová
Cyklostezka Loštice – Moravičany
o výstavba nové cyklostezky, vč. veřejného osvětlení a veřejné zeleně
o termín: 1. 6. 2018 – 31. 10. 2018
o projekt: Ing. Tomáš Tužín
Stavební úpravy objektu č. p. 454/27, Loštice (sýpka Moravičanská)
o stavební úpravy bývalé sýpky pro bydlení a kancelářské prostory
o termín: březen 2019
o projekt: Ing. arch. Heidenreich
Stavební úpravy a přístavba zázemí pro sportovce na hřišti SK
o termín: 2018
o projekt: Ing. arch. Heidenreich
Zvýšení bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635 (ul. Olomoucká)
o komplexní projekt na úpravu Olomoucké ulice, obsahuje rekonstrukci chodníků,
autobusových zastávek, ozelenění, přeložky inženýrských sítí aj.
o s projektem souvisí i stavba lávky na ul. Olomoucká a přeložky inženýrských sítí
o termín: 1. 2. 2018 – 30. 9. 2018
o projekt: Projekce s.r.o. Šumperk, Bc. Jaroslav Erlec
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lávka na ul. Olomoucká
o výstavba nové lávky na ul. Olomoucká
o termín: 1. 2. 2018 – 30. 9. 2018
o projekt: Designtec s.r.o.
částečná realizace projektu „Úprava veřejného prostranství ul. Pod Luštěm – místní
komunikace, chodníky, veřejné osvětlení“
o komplexní úpravy prostoru Pod Luštěm
o realizováno po etapách
o termín 1. etapy – do konce roku 2018
o projekt: Ing. Tomáš Tužín
Loštice – Žádlovice, chodník podél silnice III/37324
o rekonstrukce chodníku v místní části Žádlovice a v ul. Na Valše
o termín: 04/2018 – 10/2018
o projekt: projekce s.r.o. Šumperk
Obnova místní komunikace č. 7b ul. Trávník
o oprava povrchu místní komunikace ul. trávník
o termín: 2018
o projekt: CEKR CZ s.r.o., Šumperk
Kouzelná zahrada v Duhové školce
o obnova hracích prvků pro děti v zahradě mateřské školy
o termín: 2018
Úpravy přechodů ul. Komenského a Malé náměstí
o úprava přechodů pro chodce a komunikace
o termín: 1. polovina roku 2018
o projekt: Ing. Tomáš Tužín
Rekonstrukce prostoru na Malém náměstí
o komplexní rekonstrukce parkoviště, silnice, chodníků ad.
o projekt: Ing. Tomáš Tužín
Monitoring kvality ovzduší v Lošticích ISKO
o termín: 2018
Vybudování sběrného dvora
o popis: terénní úpravy, vybudování zpevněné plochy, zastřešení kontejnerů
a vybudování oplocení
o termín: březen 2018 – 31. 7. 2018
o projekt: RBD plan, s.r.o., Brno
Přístavba hasičské zbrojnice
o přístavba nové garáže k dosavadní budově hasičské zbrojnice
o termín realizace: nejdříve rok 2019 – v návaznosti na přiznání dotace
Bc. Šárka Havelková Seifertová, starostka

