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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších přepisů 

 
Město Újezd u Brna, se sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, jako správní orgán 
příslušný ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdrželo dne 6. 1. 2023 „Žádost o informace“ 
od  společnosti Istav Media, s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
IČO: 03441725 - dále jen „žadatel“, kdy tento žádal o poskytnutí informací z investičních 
plánů našeho města pro rok 2023, a to (cit.): 
 
U těchto projektů žádáme pouze informace týkající se pozemních staveb (tedy budov 
bez infrastruktury), a to: 
- název projektu 
- stručný popis projektu 
- rozpočet projektu v mil. Kč 
- plánovaný termín započetí projektu 
- lokalita stavby 
- zajištěno financování projektu ANO / NE 
 
 
K žádosti povinný subjekt uvádí: 
 
Město Újezd u Brna plánuje v roce 2023 tyto investiční akce: 
 

• Dokončení stavby multifunkční sportovní haly – 92 mil. Kč + DPH v platné sazbě 
 
Výstavba multifunkční sportovní haly byla zahájena v květnu 2022. Dokončena bude                    
30. června 2023. Financování je zajištěno částečně z dotace (30 mil. Kč), částečně úvěrem  
(70 mil. Kč). Dofinancování z vlastních zdrojů města. 

Multifunkční hala bude mít tyto parametry: 
o Hlavní sál pro všechny druhu sportů, možnost dělení na 3 sektory, čistá výška 9 m 

(využití: házená, volejbal, florbal, futsal, badminton, tenis a další sporty).  
o Tribuna pro 150 sedících osob  
o 6 šaten pro klubové sporty – s oddělením čisté a špinavé zóny. 2 šatny (muži/ženy) 

budou osazeny uzamykatelnými skříňkami pro individuální sport (badminton apod.) 
o Nářaďovna  



o Místnost pro rozhodčí, administrativní místnost (kancelář pro zaměstnance), 3 klubové 
místnosti.  

o Posilovna s profesionálním vybavením se samostatnými 2 šatnami a sociálním 
zázemím 

o Sport bar pro minimálně 40 sedících osob, venkovní zahrádka, přípravna jídel 
o Sál pro alternativní sporty (stolní tenis, jóga, aerobic) – opět se samostatným sociálním 

zázemím a šatnou. 
 

• Zbudování cyklostezky směrem na Otnice – 23,5 mil. Kč + DPH v platné sazbě 
 

Výstavba cyklostezky proběhne v roce 2023. Bylo vydáno stavební povolení, nyní je 
připravováno výběrové řízení na zhotovitele.  Financování bude zajištěno částečně z dotace – 
podána žádost v rámci programu IROP, částečně z vlastních zdrojů města. 
 

• Zbudování dešťové kanalizace na ul. Štefánikova – 6 mil. Kč + DPH v platné 
sazbě 

 
Zbudování dešťové kanalizace na ul. Štefánikova je nutné z důvodu problematického úseku 
komunikace, kdy při přívalových deštích dochází k zatopení a ničení soukromého majetku zde 
žijících obyvatel. Bylo vydáno stavební povolení, nyní je připravováno výběrové řízení 
na zhotovitele. Zbudování předpokládáme v roce 2023. Financování bude zajištěno 
z vlastních zdrojů města. 
 

• Intenzifikace ČOV - 19,2 mil. Kč + DPH v platné sazbě 
 
Stávající ČOV je již na hranici kapacity (město má 3425 obyvatel a kapacita ČOV je 3400 
EO). Proto je nutné provést její intenzifikaci. Bylo vydáno stavební povolení, je připravováno 
výběrové řízení na zhotovitele a zkapacitnění ČOV předpokládáme do konce roku 
2023. Financování bude zajištěno z vlastních zdrojů města. 
 

• Rekonstrukce ZŠ – 4,5 mil. Kč + DPH v platné sazbě 
 
Rekonstrukce ZŠ bude zahrnovat rekonstrukci elektroinstalace, vzduchotechniky, podlahy 
v kuchyni včetně odpadů. Zahájení prací je plánováno na 1. 7. 2023, dokončení                              
31. 8. 2023. Financování bude zajištěno z vlastních zdrojů města. 
 

• Rozšíření komunikace vč. parkovacích míst u MŠ Újezd u Brna – 8 mil. Kč  
  + DPH v platné sazbě 

 
Na rozšíření komunikace bylo vydáno stavební povolení, které však zatím nenabylo právní 
moci. Tato investice je předpokládaná, ke zbudování by mělo dojít v roce 2023, ale zatím není 
možné stoprocentně s touto investicí počítat.  Financování přepokládáme částečně z dotace, 
částečně z vlastních zdrojů města. 
 
 
S pozdravem 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
Ing. Marie Kozáková 
    starostka města 
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