Obec Úherce, K Mexiku 94,
Úherce, 330 23 Nýřany
Tel. fax 377 931 314

Váš dopis zn/ze dne: 6. 4. 2022
Naše č. j. OU/ 228 /22

Vyřizuje: starosta
tel. 377931314

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106
Mateřská školka

Předmětem projektu bude stavba mateřské školky v obci Úherce. Stavba bude umístěna na
pozemku KN č. par. 1414/6 v k.ú. Úherce u Nýřan. Kapacita školky je pro 25 dětí s možností do
budoucna školku rozšířit o dalších 25 míst. Ve školce bude kuchyně určená jak pro ohřev jídla,
tak pro vaření jídla. Stavba bude přízemní, nepodsklepená se sedlovou střechou. Zastavěná
plocha činí 345 m2 a obestavěný prostor 1 875 m3. Stěny jsou navrženy ze systému THERM a
příčky pórobetonové. Okna jsou plastová s troj sklem. Před místností herny je na venku dlážděná
terasa se zastřešením. Školka bude využívat pro děti i plochu veřejné zeleně, která se školkou
přímo sousedí.
Projekční kancelář: NEUPROJEKT, projekční kancelář Ing. xxxxxxxxxxxxxBenešova třída
1263, 330 23 Nýřany.
Předpokládaná cena díla je 12 - 13 miliónů korun. Náklady na projekt činí 600 000,- Kč.
Zahájení stavby předpokládáme na duben roku 2023 a dokončení stavby v polovině roku 2024.
Výběrové řízení předpokládáme v měsíci prosinci 2022 a lednu 2023.
Víceúčelové sportoviště

Předmětem projektu bude stavba víceúčelového hřiště, které se bude skládat z těchto objektů:
In-line dráha, víceúčelové sportoviště, skatepark, streetworkout, pump track a sociální zařízení
sportoviště. Vše bude propojeno zpevněnými plochami ze zámkové dlažby a celý areál bude
osvětlen. Projekt zpracovala firma CleverFox s.r.o., Svárovec 1012, 763 02 Zlín-Malenovice.
Autorizace projektu: Ing. xxxxxxxxxx, autorizace ČKAIT č. 1301307, pozemní stavby. Celkový
rozpočet je 14 240 525,- Kč včetně DPH. Stavba bude probíhat v několika letech podle dotací.
Zahájení prací již započalo se stavbou in-line dráhy. Výběr zhotovitelů na ostatní objekty
proběhnou v červnu a červenci letošního roku a pro skatepark v polovině roku 2023.
Rekonstrukce návesního rybníka
Předmětem projektu bude zbourání opěrných zdí rybníka z žel. bet. panelů a vyzdění opěrných
zdí z lomového kamene v přírodním duchu. Projekt stavba nebude mít. Stavební práce bude
provádět obec svépomocí a předpokládaný rozpočet je 230 000,- Kč. Zahájení prací je počítáno
na duben roku 2023.

V Úhercích dne 14. dubna 2022
______________________
Za Obec Úherce – starosta obce
Vlastimil Blažek
Bank. spojení: KB Plzeň č.ú. 5424371 / 0100

