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Název projektu
Rekonstrukce Štěpnického rybníka

Cyklostezka po hrázi rybníka Roštejn, vč. opravy mostu

Popis projektu
Projektová kancelář
Rekonstrukce hráze a odbahnění Štěpnického rybníka bylo zahájeno v roce 2017. V3eroce
- projektování
2018 dojde
ekologických
ke kompletnímu
staveb, dokon
s.r.o.
Vybudování stezky se smíšeným provozem (cyklo, pěší) po hrázi rybníka Roštejn
(úsek od ul. Batelovská k bufetu u Roštejna), vč. rekonstrukce mostku.

Předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce
VHS Bohemia

Rok realizace
2017-2018

1500 květen 2018

duben 2018

2018

Cyklostezka kolem Belpské lávky

Rekonstrukce stávající nezpevněné cesty kolem areálu bývalého zimního
stadionu, Domečku ke sportovnímu areálu v ul. Hradecká
H-Projekt Telč

1600 duben 2018

SATES Čechy s.r.o.

2018

Rekonstrukce věže Sv. Ducha - část vnitřní rozvody silno a slaboproud, expozice

Navazuje na rekonstrukci krovu věže Sv. Ducha. Dojde k instalaci silnoproudých a
slaboproudých rozvodů, umístění expozice.

3500 duben 2018

únor 2018

2018

1800 duben 2018

únor 2018

2018

4500 duben 2018

únor 2018

2018

6 600 duben 2018
2300 duben 2018
600 září 2018

únor 2018
únor 2018
červen 2018

2018
2018
2018

60000 2019 - 2022

leden 2019

Cyklostezka Lipky – část mobiliář a odpočívky

Pokračování projektu cyklostezka Lipky. Jde konkrétně o vybudování dvou
atraktivních odpočívek a umístění doprovodného mobiliáře podél cyklostezky.

Cyklostezka Lipky – část stezka Nadýmák, lávka, zeleň

Pokračování projektu cyklostezka Lipky. Konkrétně jde o vybudování cyklostezky
podél rybníka Nadýmák, vč. veřejného osvětlení, opravu hráze kolem cyklostezky,
vybudování lávky přes rybník, řešení doprovodné zeleně.

Efektivní elektronický úřad města Telče
Vybudování zázemí pro JSDHO (dobrovolné hasiče)
Veřejné osvětlení v ul. Kostelnomyslovská a Polní

Revitalizace památek v historickém centru města Telče

Archoo s.r.o.

Finanční rozpočet projektu
Plánovaný termín započetí projektu
30000 rok 2017

Archoo s.r.o.

Archoo s.r.o.
Projekt vychází ze strategického rámce rozvoje eGovernmentu 2014+ a Smart
Administration. Rozvíjí služby eGovernmentu ORP Telče .
H-Projekt Telč
Vybudování zázemí pro činnost činnosti SDH Telč, garáž, sklady, zázemí.
Nové veřejné osvětlení v ul. Kostelnomyslovská a Polní
Komplexní obnova I. a II. NP radnice., vč. dvorního objektu, zahrady a zadního
objektu (stodoly). Obnova prostor, nové dispoziční uspořádání, nové rozvody sítí,
částečně nové vybavení prostor. Komplexní obnova objektu DDM. Obnova
prostor, nové dispoziční uspořádání, nové rozvody sítí, částečně nové vybavení
prostor. Nové využití podkrovních prostor. Nové využití podzemních prostor, vč.
propojení s telčským podzemím.

2019 - 2022

Rok realizace

2019 - 2022

