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 Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
  k informacím – investiční stavební projekty v roce 2023. 
 
  
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím ve věci zaslání investičních plánů města Jiříkov pro rok 2023, resp. seznam stavebních 
projektů, které jsou plánovány městem na rok 2023 a budou financovány z rozpočtu města nebo 
z jiných veřejných prostředků Vám sděluji následující: 
 
Město Jiříkov pro rok 2023 má v plánu realizovat následující investiční akce: 
 

 
1. Stavební úpravy bytu ve 2.NP. objektu čp. 787, ul. Teplická, Jiříkov 

V současné době probíhá veřejné zakázka malého rozsahu na stavební práce na výše 
uvedenou akci s termínem předání nabídek do 25.1.2023. 
Jedná se o stavební úpravy, které budou spočívat v provedení nových podlah, části 
omítek, nové elektroinstalace, nových rozvodů sanity včetně zařizovacích předmětů, 
nové plynové vytápění bytu včetně odkouření, úpravy vnitřních dveří a pod. 
Předpokládané náklady 1 500,0 tis. Kč bez DPH. 
Termín realizace: předpoklad do 5 dnů od uzavření SoD – zahájení 03/2023, 
dokončení dle nabídek dodavatelů. Předpoklad nejpozději do 6 měsíců. 
Financování je zajištěno z rozpočtu města na rok 2023, akce nebude financována 
z dotací. 
 
 

2. Nová realizace vodovodu Filipov u Jiříkova včetně přívodního řadu. 
V současné době probíhá klasická veřejná zakázka zveřejněna na našem Profilu 
zadavatele. Nabídky by měly být předány do 16.1.2023, jestliže nedojde k prodloužení 
termínu. 
Jedná se o rozsáhlou stavbu v řádu několika km včetně řešení veřejných částí 
vodovodních přípojek a po dokončení i úpravy dotčených komunikací. 
Předpokládaná hodnota díla – cca 100 mil. Kč bez DPH. 
Termíny realizace: 03/2023 – 02/2025 – 730 dnů. 
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Financování stavby bude jednak z prostředků města, příspěvku SVS a.s. Teplice a 
dotace od MZe. 
 
 

3. PD – chodník ul. Filipovská – 2. etapa. 
Město Jiříkov připravuje další úsek výstavby chodníku na ul. Filipovská od křižovatky 
ul. Filipovská a Březinova u objektu čp. 730 – až k objektu čp. 891 ul. Filipovská 
včetně řešení lávky přes železniční trať. V průběhu roku 2023 bude zajištěna projekční 
firma na zpracování PD pro územní a stavební řízení.  
Předpokládané náklady na zpracování PD pro územní a stavební řízení budou činit 
částku ve výši 500,0 Kč včetně DPH. 
Zahájení výběru projekční firmy bude v 03/2023. 
Finanční prostředky na projekt budou zajištěny z rozpočtu města na rok 2023. 
 
 

4. Rekonstrukce výtahu v objektu čp. 65 – Domov srdce v dlaních 
V současné době je zpracovávána PD-stávající stav. Následně bude rozhodnuto, jakým 
způsobem bude řešen nákladní výtah pro užívání objektu. 
Předpokládané náklady na přípravu a realizaci stavby – 2,5 mil. Kč včetně DPH. 
Finanční prostředky na projekt budou zajištěny z rozpočtu města na rok 2023. 
 
 

5. Plynofikace bytu v 1.NP. objektu čp. 787, ul. Teplická 
V průběhu měsíců 06/2023 – 08/2023 bude probíhat plynofikace bytu v 1.NP. objektu 
čp. 787, ul. Teplická v Jiříkově. 
Předpokládaná hodnota díla – 200,0 tis. kč včetně DPH. 
Bude pouze provedeno nabídkové řízení a oslovení místní dodavatelé k zajištění 
stavebních prací. 
Finanční prostředky na projekt budou zajištěny z rozpočtu města na rok 2023. 
 
 

6. Nákup nákladního vozidla na komunální techniku 
V průběhu roku 2023 bude provedena poptávka na zajištění nákladního automobilu 
pro potřeby města. 
Předpokládaná hodnoto – 1,0 mil. Kč včetně DPH. 
Finanční prostředky na projekt budou zajištěny z rozpočtu města na rok 2023. 
 

 
 
                                                   
 
                                                         Miroslav  Sabo 
                                                                                              vedoucí odboru výstavby a ŽP 
                  Městský úřad Jiříkov    
                                                                                                                 v.z.                        
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