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Priorita 
projektu 

Název akce Evid. 
číslo 

projektu 

Odhad 
nákladů 
v mil Kč 

Stav akce k  
prosinci 2011 

1 Ul. 28.října – celková rekonstrukce  5. 20 územního rozhodnutí 

2 Maškova zahrada – letní koupaliště, komunikace, 
parkování 

1. 70+20 projektová příprava 

3 Rekonstrukce školy Alešova vč. zateplení, okna 4. 7-12 projektová příprava 

4 Komenského ul. – celková rekonstrukce 6. 15 // 

5 Ul. Markova – rozšíření, 7. 15 dokum. k územ.rozh. 

6 Havlíčkovo a Mariánské náměstí – rekonstrukce 12. 50 studie  

7 Maškova zahrada kluziště – kvalitnější hala 2. 80-100 dokum. k územ.rozh. 

8 Maškova zahrada kluziště – plechová hala 3. 50 dokum. k územ.rozh. 

9 Rekonstrukce ZŠ Maškova vč. přístavby. 14. 30 stavební povolení   

10 Rekonstrukce hvězdárny vč. zvýšení o 1 podlaží 9. 13 stavební povolení 

11 Regenerace sídliště u nádraží, s dotací z MMR 20. 60 1.etapa-hotovo, 
2.etapa-příprava 

12 Nový městský úřad Skálova čp.466 – rekonst. 8. 30-50 stavební povolení 

13 Rekonstrukce parku u letního kina vč. průchodů  13. 3x10 stavební povolení 

14 Bytové domy čp. 1054-1055 – rekonstrukce, soc. 
zářízení, okna, fasáda 

17. 20-30 // 

15 Provozní objekt fotbalového stadionu – nový   11. 15 stavební povolení 

16 Šetřilovsko „roubenka“ a restaurace – rekonstr. 16. 5+10 zpracování záměru 

17 Bytové domy čp. 1001-1002 – rekonstrukce,  soc. 
zařízení, okna, fasáda 

18. 20-30 // 

18 Pekařova ulice – rekonstrukce  19. 15 // 

19 Dům přírody Českého ráje – rekonstrukce bývalé 
školy, s dotací 

10. 30 projektová příprava, 
stavební povolení 

20 Dostavba školy Alešova – rozšíření kapacity 22. 10-15 zpracování záměru 

21 Oprava ZŠ Skálova a jídelna – okna, fasáda, 
možnost menších dotací,   

24. 50 // 

22 Nemocnice stará budova – kompletní 
rekonstrukce, nutno po etapách 

25. 60 Probíhá průběžně 
postupnými opravami 

23 Komunitní centrum Skálova ul.(knihovna a 
Středisko pro volný čas dětí a mládeže) 

15. 70 zpracování záměru 

24 Nový sběrný dvůr – realizace jen s dotací 21. 60 // 

25 Vytvoření zařízení pro osoby se zdravotním 
postižením – autisté, pouze s dotací 

23. 60-80 zpracování záměru 

26 Nemocnice – rekonstrukce budovy dětského odd. 
včetně přístavby krčku 

26. 80 stavební povolení, 
podána žádost o dotaci 

27 Odlehčovací komunikace Luka-Žižkova 27. 480 studie 


