
 
 
 
 
 

 
 

Plán oprav a investic městyse Slavětína na rok 2021 
1. Oprava místních komunikací : 

a) Oprava místní komunikace  Aloise Jiráska a komunikace Kystra k pensionu. 

- 500.000,-Kč. 

- Zdroje :celkové předpokládané náklady – 1.600.000,-Kč. / bude podána žádost o dotaci 

ze zdrojů, ÚK a dotačního titulu z MMR ČR/ v případě neúspěchu s žádostí o dotaci bude realizována 

jen jedna méně finančně náročná akce a to z finanční prostředky rozpočtu městyse Slavětína na rok 

2021. 

Termín realizace: 02-11/ 2021 

 

2. Oprava bytového fondu : 

a) oprava dlažby a klempířských prvků balkonu a ochozu / pavlače/ v bytovém domě čp.7 

b) výměna plynových kotlů 

– 200.000,-Kč. 

- Zdroje : Rozpočet městyse Slavětína na rok 2021 – cca. 200.000,-Kč. 

Termín realizace: 01-12/ 2021 

 

3. „Rekonstrukce“ víceúčelového hřiště u Kulturního centra ve Slavětíně 

a) zámková příjezdová a pochozí plocha 150.000,-Kč. 

- Zdroje: celkové předpokládané náklady – 150.000,-Kč., rozpočet městyse Slavětína pro rok 2021. 

Termín realizace. 01-06/2021 

 

4. Demolice bývalého statku čp. 1 na Kystře , II etapa. 

− z rozpočtu městyse – 400.000,-Kč. 

Termín realizace. 03-09/2021 

 

5. Oprava veřejné kanalizace a ČOV Slavětín 

a) oprava ČOV – zatrubnění kaskády, oprava usazovacího objektu, oprava vypustě do potoka, osazení 

automatických česel, oprava oplocení a manipulační plochy. Opravy a úpravy vychází z výsledků 

kontrol, které proběhly v roce 2020. 

b) opravy kanalizačních stok 

c) projekční příprava odkanalizování místní části Kystra 



− Zdroje: celkové předpokládané náklady – 1.300.000,-Kč. z rozpočtu městyse Slavětína na rok 2021, 

bude také podána žádost o dotaci ze zdrojů ÚK – Fondu vodního hospodářství, dále žádost o dotaci ze 

SFŽP. 

Termín realizace. 1-11/2021 

 

6. Revitalizace VO Slavětín a Kystra 

a) položení části el. vedení VO v místní části Kystra do země – 1 etapa 

b) další pokračování výměny stožárů a svítidel VO ve Slavětíně   

- Zdroje: celkové předpokládané náklady - 900.000,-Kč.  z rozpočtu městyse Slavětína na rok 2021 

Termín realizace. 02-11/2021 

 

7. Revitalizace veřejného rozhlasu – bezdrátový rozhlas Slavětín a Kystra 

– 1.000.000,-Kč. 

- Zdroje : 300.000,-Kč rozpočet městyse Slavětína na rok 2021, zbytek dotace SFŽP ČR 

Termín realizace. 02-11/2021 

 

8. Výstavba  dřevěné vyhlídkové věže v lokalitě „ U vodojemu“  a výstavba naučné stezky I. 

etapa. 

a) projekt a následná realizace stavby dřevěné vyhlídkové věže u vodojemu Slavětín s vyhlídkou na 

České středohoří a naše krásné městečko.  V součinnosti se stavbou vyhlídky bude také připravována 

naučná stezka po katastru městyse Slavětína. 

- Zdroje: celkem předpokládané náklady – 1.500.000,-Kč.  rozpočet městyse Slavětína na 

rok 2021, možnost vyhlášení sbírky na stavbu vyhlídky a také bude „pátráno“ po možných jiných 

zdrojích financování tohoto projektu. 

termín realizace. 02/2021-2 

 

Celkové předpokládané náklady na investiční akce a opravy v roce 2021: 

----- 5.250.000,-Kč., -----. 

Plán investic a oprav byl zpracována s ohledem na realizaci investičních akcí a oprav majetku městyse 

Slavětína v roce 2020. V případě získání dotačních finančních prostředků bude investiční záměr 

upraven a aktualizován. Investiční plán pro rok 2021 koresponduje se strategickým a rozvojovým 

plánem městyse Slavětína. Reaguje na potřebu investic a rozpohybování hospodářství v době pandemie 

COVID-19 a reaguje tímto na výzvu vlády ČR , aby nedošlo k omezování investic …………….. V 

případě, že požadované finanční dotace nebudou poskytnuty, budou investiční akce realizovány jen v 

rozsahu odsouhlaseného „Rozpočtu městyse Slavětína pro rok 2021“.   

 

zpracoval a po dohodě se ZM navrhl 

k projednání na VZ ZM Slavětína č. Usnesení 80/2020 , dne 8.12. 2020. 

 

 

 

                                                                                                                          Jaroslav Jandl 

                                                                                                starosta městyse Slavětína 


