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Věc : Poskytnutí infotmace dle zákona č. l 06/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím. 

Na základě vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. I 06/1 999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím ve věci zaslání seznamu projekt!.\, které zatim nebyly zaháj eny v rámci investičtúho 
plánu Mčsta Jiříkov ·na rok 2009 vám sděluji následující : 

Město Jiříkov na základě schválení r<?Zpočtu města na rok 2009 realizuje nebo bude realizovat 
celkem 15 investic. Z tohoto počtu se již v současné době zaj išťuje celkem l l investic, kde 

~ převážně jsou zajišťovány projekty a to u I O investic. U l l investice, kde se jedná o nákup 2 
autobusových zastávek již došlo k uzavření smlouvy o dí la na zajištětú dodávky a montáže obou 
autobusových zastávek. 

·- Další 4 investice budou zajišťovány v průběhu jedno až dvou měsíců. 
Jedná se o tyto investič1ú stavby ; 

1.) PD na rekonstrukci mateřské školky v I-.ú:adecké ulici : 

Bude se jednat o zajištění zpracování projektti pro územní a stavební řízení a projekt pro 
realizaci stavby vče.tně dodáni položkového rozpočtu a výkazu výměr. 

rozpočet projektu : dle našeho od11adu cca 200 tis.Kč (ceny bude upřesněna v rán1ci 
výběrového řízeni na projektanta stavby) · 

termín výběroveho řízeni na PD červen 2009 

termín započetl projektu července 2007 
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2.) PD na rekonstrukci objekn't čp. 3 a 4 na Náměstí v Jiříkově : 

Opětně se připravuje zajištění zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci dvou 
objektů na Náměstí v Jiříkově. Bude se jednat o projekty ke staveb1úmu řízeni a realizační 
projekt včetně dodání položkového rozpočtu a výkazu výměr. 
PD bude řešit v objektu čp. 3 -klub důchodců a infocentrum a dále síň tradic, popř. byt. 
jednotku, v objektu čp. 4 budou řešeny společenské prostory pro integraci rómů. 

rozpočet projektu dle našeho odhadu cca 250 tis. Kč- opětně cena bude 
upravena na základě výběrového řízení. 

termín výběrového říze1ú : červen 2009 

termín započetí projekm : červenec 2009 

3.) Veřejné osvětlení - rekonstrukce ui.Mělnická v Jiříkově : . 

ČEZ Disi:Iibuce a.s. připravuje v roce 2009 rekonstrukci vedení NN sítě v ulici Mělnická 

u · 

v Jiříkově. Dojde ke zrušení vrcluúho vedení N sítě, která bude nahrazena zemním 
vedením. V rámci této realizace bude muset Město Jiříkov zajistit nové rozvody veřejného 
osvětlení. Kabely VO budou uloženy v zemi společně s kabely NN sítě. Celou stavbu bude 
zajišťovat ČEZ, který j iž zajisti l i projekty a stavební povolení a město pouze zaplatí 
realizaci V O. 

rozpoč-et projektu dle našeho propočtu cca 250 tis. Kč- cena bude upřesněna P• _ 
předložení nabídky ze sn·any ČEZ, který si bude zaj išťovat i 
výběrové řízení. 

termín započetí projektu : zatím nebyl ze strany ČEZ upřesněn 

4.) Hřbitov- rekonstmkce hřbitova : 

Město Jiříkov připravuje akci : Rekonstrukce stávajícího hřbitova· v ul. Oldřichova. Jedná 
se o provedení úprav pěších komunikací v celém .areálu hroitova, kde hlavní příst_l!pové 
komunikace budou provedeny ze zámkové dlažby a vedlejší pěší komuníkace z kačírku. 
Dále bude provedeno osvětlení areálu hřbitova, bude provedena rekonstrukce soc. zázemí 
na hřbitově a také bude zajištěna zpevněná plocha ze zámkové dlažby před vchodem do 
smuteční kaple . 
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rozpočet projektu dle položkového rozpočtu zpracovaného projektantem stavby 
cca 4 000 tis. Kč. 

termín výběrového řlzenl : v současné době probíhá výběrové řízení, kde nabídky od 
uchazečů musí být doručeny do 5.6.2009. 

termín započetí projektu: 1.7.2009 

S pozdravem 

Město Jiříkov 
liC sfdlcm 
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