Projekt městského bazénu dostal stavební povolení
Město Nymburk má k dispozici kompletní projektovou dokumentaci pro stavbu nového
bazénu. Projekt Novostavba krytého bazénu v Nymburce získal stavební povolení, které
v nejbližších dnech nabude právní moci. Zároveň je zpracován rozpočet na celou akci, který
zahrnuje více stavebních objektů. Kromě samotné novostavby bazénu, se jedná
o parkoviště, komunikace, přeložky sítí a další. Z toho je stavba vlastního bazénu
projektově oceněna na 289 milionů korun bez DPH. Město připravuje podklady pro jednání
zastupitelů, jehož předmětem bude také otázka financování stavby a provozních nákladů
bazénu.
Na posledním kontrolním dni, konaném v tomto týdnu, byla městu Nymburk předána
kompletní projektová dokumentace pro provedení celé akce Novostavba krytého bazénu
v Nymburce. Je vydáno stavební povolení, které v nejbližších dnech nabude právní moci.
Součástí dokumentace je rozpočet celé akce, předpokládaná cena byla projekční kanceláří
vyčíslena na 385 milionů korun bez DPH. Novostavba samotného bazénu je projektově
oceněna na 289 milionů korun bez DPH, parkoviště (kapacitně dostačující i pro zimní stadion)
a komunikace na 68 milionů korun, veřejné osvětlení 4,2 milionu, sadové úpravy 3,8 milionu
atd.
„Děláme vše pro to, aby samotná výstavba mohla začít co nejdříve. Připravujeme podklady
pro jednání zastupitelů, kteří budou mít v otázce zahájení stavby poslední slovo. Jednání
proběhne účasti projekční kanceláře a dalších odborníků. Předmětem jednání bude
samozřejmě také otázka financování stavby a provozních nákladů bazénu. V těch se
samozřejmě projeví aktuální skokový nárůst cen energií, ale skutečností zůstává, že bazén
bude zásoben říční vodou, což do budoucna představuje oproti odběru z vodovodního řadu
samozřejmě značnou úsporu. Lokalita u zimního stadionu umožňuje také budoucí rozšíření
areálu o venkovní saunový svět nebo letní plovárnu,“ informoval starosta města Ing. Tomáš
Mach, Ph.D.
Město prověřuje možnosti úvěrování a následně budou zastupitelé rozhodovat o přijetí
úvěru.
Další informace a vizualizace najdete v Projektech města: https://bit.ly/projekt_bazenNBK
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