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Věc Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přistupu k 
informacím ve věci realizace investičních akcí v roce 20 I O v rámci rozpočtu 
Města Jiříkov. 

Dne 15.1.201 O byla na odbor výstavby a ŽP MěÚ v Jiříkově doručena Vaše žádost o 
poskytnutí informací dle zákona č. I 06/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve včci 
realizace investičních akcí v roce 201 O v rámci rozpočtu Města Jiříkov. 

Město Jiříkov v roce 20 1 O bude realizovat rozpracované akce z předešlých let a dá le nové 
akce odsouhlasené v ZM s termínem zahájení rok 20 I O. 

Rozpracované akce : 

I. l'D - Dop..avní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova. 

rozpočet projektu 353 000,-- Kč 

projekt zaj i šťuj e ing Nýdrle z Liberce a IČ zajišťuj e ing. Karel z Višňové u Č.Lípy 

2. PO - Cyklostezky a chodníky v ul. Rumburská a Filipovská 

rozpočet projektu 513. 400,--Kč 

projekt zajišťuje firma AZ-Consult spo l. s r.o. Ústí nad Labem a IČ zajišťuj e ing. 
Karel z V išňové u České Lípy 
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3. PD- chodník v ul. Filipovská od prodejny BEMA do ul. Březinova 

rozpočet projektu 65 852,-- Kč 

projekt zajišťuje ing. Koudelka z Ústí nad Labem 

4. J>D- Autobusové zálivy u.l. Rumburská v Jiříkově a Filipov 

rozpočet projektu 115 669,-- Kč 

projekt zajišťuje firma SaM silnice a mosty a.s. Česká lípa 

S. Realizace autobusového zálivu ul. Filipovská a Zahradní 

rozpočet akce 305 032,-- Kč 

stavbu realizttie firma SaM silnice a mosty a. s. Děčín 

6. PD - rekonstrukce objekt\• čp. 3 a 4 

rozpočet projektu 447 600,-- Kč 

projekt zajišťuje ing. Zezula z Rumburku 

7. Nový územní plán města Jiříkova 

rozpočet projektu a pořízeni: 480 000,-- Kč 

projekt zaj išt'uje ing. arch Vít z Prahy a projednání pořízetú ÚPNSÚ zajišťuj e ing, 
arch. Táborská z Teplic. 

8. PD- rekonstrukce námčsti v Jiříkově 

rozpočet projektu 582 000,-- Kč 

projekt zajišťuje fi rma SAUL s.r.o. Liberec 
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9. PO - rekonstrukce a dost:lVba ZŠ, u l. Moskevská v Jiříkově 

ro.1počct projektu 156 000.-- Kč 

projekt zajišfuje flfll1a BKB spol. s r.o. Vysoké Mýto 

I O. PO - v)•s tavba domova duchodců 

rozpočet projektu I 218 000,-- Kč 

projekt zajišfujc firma BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto 

Non: akce s termínem zahájení rok 2010 : 

I.) Přeložka sloupu v rámci přípravy stavby : chodník ul. Filípovská až Březinova 

rozpočet stavby 99 000,-- Kč 

!.tavbu 7.ajiSťujc ČEZ Dist ribuce a.s. Dččin 

2.) Realizace rekonstrukce rybníka Ostrovní 
···------------------------------------------------------

celko,·é náklady stavby 
plánované náklady 201 O 

5 638 872.-- Kč 
I 200 000.-- Kč 

s real izací akce bude započato pouze za předpokladu, že Město Jiříkov v roce 20 I O 
získá na tuto akci dotaci od státu nebo z EU. 

3.) PO - rekons trukce MŠ ul. Hradecká 

plánované náklady 400 000,-- Kč 

'průběhu l.čtHtletí 2010 bude provedeno výbčrové řízení na t.ajištění projektanta 
akce. 
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4.) PD - rekonstrukce a dostavba sportovního areálu 

plánované náklady 450 000,-- Kč 

zadání akce a výběr projektanta bude proveden v průběhu !.pol. roku 20 l O 

5.) I'D - r·ckonstrul<cc objektu čp. 730 - zdrnvotní středisko 

plánované náklady 350 000,-- Kč 

město má zpracovanou studii řešení rekonstrukce objektu čp. 730. V prúběhu února 
2010 se na RM bude rozhodovat zda na akci pokračovat či nikoliv. 

6.) Realizace plynofikace 2 bytll v objektu čp. 453 

plánované náklady 200 000,-- Kč 

s realizací akce hude započata až po ukončení topné sezóny - předpoklad červen 20 I O 

7.) Realizace plynofikace 3 bytů v objektu čp. 456 

plánované náklady 250 000.-- Kč 

s rcal izací akce bude započato až po ukončení topné sezóny - předpoklad červen 20 I O J 

8.) l{calizacc rekonstr ukce veřejného osvětlení ul. Svobodova 

plánované náklady ISO 000.-- Kč 

real izace akce j e závislá na zahájen í prací ze strany ČEZ Distribuce a. s. na změně 
vrchního vedení NN sítě na zemní vedení. Akci bude zajišťovat ČEZ Distribuce a.s . 
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9.) Realizace rekonstrukce veřejného osvětlení ui.Pizeňská 

plánované náklady 150 000,-- Kč 

realizace akce j e závislá na zahájení prací ze strany ČEZ Distribuce a .s. na změně 
vrchního vedení NN s ítě na zem,ni kabel. Opětně bude zaj išťovat ČEZ Dist1ibuce a.s. 

10.) Realizace rekonstrul<ce veřejného osvětlení ul. Teplická 

plánované náklady !50 000,-- Kč 

realizace akce j e závislá na zahájení prací ze strany ČEZ Distribuce a.s. na změně 
vrchního vedení NN sítě na zernní vedení. Opětně akci bude realizovat ČEZ Distribuce 
a.s . 

II.) Přemístění sochy na náměstí v Jiř·íkově 

plánované náklady 110000,-- Kč 

akci bude zaji šťovat restaurátor Miloš Kubišta BcA z Krásné Lípy. Stavba bude 
zahájena ilmed po ukonče1ú zimního období. 

12.) Úprava potoka na náměstí 

plánované náklady 967 000,-- Kč 

akce byla zajištěna v roce 2009 ze strany Povodí Ohře st.p. Chomutov, ale faktut:ace 
dle smlouvy byla dohodnuto až v průběhu roku 2010. 

Upozon'íuj i, že v prt1běhu roku 2010 může dojit ke zpřesnění požadavků na realizaci 
plánovaných akcí z důvodu nenaplnění příjmů do rozpočtu města tak, jak tomu bylo v roce 
2009, kdy se některé akce nerealizovaly. 

S pozdravem 

Město Jiříkov 
se sidlem 

Mo!>ISký úfad liNkov 
l~áměsti 464,407 53 JiNkov 
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