
Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 411 18  Budyně nad Ohří

Plánované investiční akce a opravy rok 2021 

výčet těchto akcí se může v průběhu roku měnit dle naléhavosti, finanční situace a možnosti získání dotačních titulů

Název akce

stupeň přípravy priorita stupeň přípravy priorita poznámky

elektronické informační desky výběr dodavatele vysoká

veřejný rozhlas podaná žádost o dotaci střední projekt dokončen

ulice Poplužní připravená realizace vysoká

ulice Nádražní střední příprava realizace střední

Kostelec chodník+zastávka žádost na SFDI vysoká projekt dokončen

kanalizace Ostrovní rozpracovaná dokumentace srřední realizace po dokončení rekonstrukce synagogy

potoky, průtočné nádrže Písty revize projektové dokumentace střední aktualizace proj. dokumentace a stanovisek dotč. org.

projekt rekonstrukce MŠ realizace vysoká

přístavba pavilonu ZŠ-projektová příprava příprava proj. dokumentace vysoká

rekonstrukce knihovny příprava proj. dokumentace střední

zálivy autobusové zastávky a bezpečnostní 
chodník Břežany n. O. příprava proj. dokumentace střední realizace s dotací SFDI

nový automobil hasiči podaná žádost o dotaci, vysoká

kulturní památky- MPZ-dle poskytnuté 
dotace

oprava synagogy realizace vysoká podpora z norských fondů

oprava sýpky příprava proj. dokumentace střední realizace s podporou min. kultury reg. MPZ

restaurování křížku Průhon, sv,Barbora, 
popraviště realizace vysoká příslib dotace KÚ ústeckého kraje

investiční výdaje opravy



oprava pláště a výplní č.p.340 stavební povolení vysoká podaná žádost na SFŽP

BH Nížebohy č.p. 34 realizace vysoká předpoklad dokončení  3/2022

autobusová zastávka Vrbka příprava realizace vysoká příprava odkupu pozemku na realizaci chodníku a aut. zastávky

výbava zahrady MŠ Ladova výběr dodavatele vysoká vybavení konzultováno s vedením MŠ

letní třídy ZŠ (pergoly) příprava projektové dokumentace vysoká

dovybavení školní zahrady výběr dodavetele vysoká

rekonstrukce stávající knihovny na SVČ investiční záměr nízká
rekonstrukce bude zahájena po rekonstrukci a přemístění městské 
knihovny do domu č.p. 186 ul. Slánská

nákup techniky na svoz odp. vody výběr dodavatele vysoká nákup po zajištění vhodné koncovky odpadní vody

V.O. Písty inv. záměr a poř. Proj. dokumentace střední investice v souběhu rekonstrukce NN ve vlastnictví ČEZ

rekonstrukce sokolovny nízká řešení vlastnických vztahů sokolovny a převod budovy na město

dům v Brance investiční záměr nízká

územní plán projektová příprava vysoká

Jednotlivé investiční akce a plánované opravy a jejich priorita může být upravována dle aktuální situace vyhlášených dotačních titulů, finančních možností města a potřeb realizace v souvislosti souběžných investičních akcí. Pořadí inv. Akcí v tabulce není uspořádáno dle 
časové potřeby. 


