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Zdenka Matysová 
   
  
   
z.matysova@amamarketing.cz 

 

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ze dne 4. 5. 2021 - odpověď  

 

 

Vážená paní Matysová,  

reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, kterou jsme zaevidovali dne 4. 5. 2021.  

 

V příloze tohoto e-mailu Vám zasílám tabulku s uvedením investičních plánu města pro rok 

2021-2022.  

 

 

 

 

Tomáš Bartoň  

vedoucí odboru  
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Název Popis Předpokládaný rozpočet v Kč Projektová kancelář
Předpokládaný termín započetí 

projektu

Předpokládaný termín započetí 

výběrového řízení

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

příprava PD na rekonstrukci ul. Dvořákova

rekonstrukce komunikace, 

chodníku, parkovacích stání, 

odvodnění + nové veřejné 

osvětlení

300 000 (pouze za PD), v této 

fázi nelze odhadnout realizační 

cenu

Martin Cimburek 2022 - 2023 listopad-prosinec 2022

příprava PD na rekonstrukci Nerudova

rekonstrukce komunikace, 

chodníku, parkovacích stání, 

odvodnění + nové veřejné 

osvětlení

400 000 (pouze za PD), v této 

fázi nelze odhadnout realizační 

cenu

Martin Cimburek 2022 listopad-prosinec 2021

příprava PD na rekonstrukci 5. května ke garážím

rekonstrukce komunikace, 

odvodnění + nové veřejné 

osvětlení

190 000 (pouze za PD), v této 

fázi nelze odhadnout realizační 

cenu

IQ PROJEKT s. r. o. 
v současné době neplánováno, 

závisí na vývoji rozpočtu města

v současné době neplánováno, 

závisí na vývoji rozpočtu města

příprava PD na rekonstrukci Sládkova
rekonstrukce komunikace a 

odvodnění 
1 200 000 Martin Cimburek

PD hotová, v současné době 

neplánováno, závisí na vývoji 

rozpočtu města

v současné době neplánováno, 

závisí na vývoji rozpočtu města

CHODNÍKY

příprava PD na výstavbu chodníku Děčínská ulice etapa II.

vybudování nového chodníku 

podél silnice I/13, řešení 

odvodnění, veřejné osvětlení a 

místa pro přecházení/přechody pro 

chodce

21 000 000 IQ PROJEKT s. r. o. 2022–2023

v současné době neplánováno, 

závisí na vývoji rozpočtu města a 

na dotaci

příprava PD na rekonstrukci a výstavbu chodníku Žižkova
vybudování nového chodníku a 

rekonstrukce stávajícího

150 000 (pouze za přípravu PD), 

v této fázi nelze odhadnout 

realizační cenu

IQ PROJEKT s. r. o. 
v současné době neplánováno, 

závisí na vývoji rozpočtu města

v současné době neplánováno, 

závisí na vývoji rozpočtu města

PŘECHODY

příprava PD na výstavbu přechodu a místa pro přecházení 5. května

vybudování přechodu pro chodce 

a místa pro přecházení a s tím 

související rekonstrukce přilehlých 

chodníků

1 100 000 IQ PROJEKT s. r. o. 2021
proběhlo - vítěz Stavební firm 

Bardzák s. r. o. 

SÍTĚ

výstavba obytné zóny Skalka

předmětem projektu je zasíťování 

16 pozemků k výstavbě rodinných 

domů včetně řešení nové 

komunikace, chodníků, odvodnění 

a veřejného osvětlení

24 000 000
S.A.W. CONSULTING s. 

r. o. 
březen 2022 listopad-prosinec 2021

BYTY A NEBYTY

příprava výstavby KODUS

 předmětem projektu je výstavba 

komunitního domu pro seniory 

"KODUS"

1 864 000 (pouze za přípravu 

PD), v této fázi nelze odhadnout 

realizační cenu

Atelier bod architekti    s. 

r. o.
probíhá zpracování PD

v současné době neplánováno, 

závisí na vývoji rozpočtu města

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

příprava výstavby cyklostezky do Kamenického Šenova

předmětem projektu je vybudování 

cyklostezky mezi městy Česká 

Kamenice-Kamenický Šenov

1 000 000 (pouze za přípravu 

PD), v této fázi nelze odhadnout 

realizační cenu

Martin Cimburek probíhá zpracování PD
v současné době neplánováno, 

závisí na vývoji rozpočtu města

příprava PD na rekonstrukci kina
předmětem projektu je kompletní 

rekonstrukce stávající budovy kina
4 900 000 ATELIER HORKÝ s. r. o. probíhá zpracování PD

v současné době neplánováno, 

závisí na vývoji rozpočtu města

SPORTOVIŠTĚ A UBYTOVÁNÍ



příprava rekonstrukce koupaliště

předmětem projektu je řešení 

obnovy celého areálu koupaliště, 

do které spadá i řešení rozvoje 

kempu

1 000 000 (pouze za přípravu 

studie), v této fázi nelze 

odhadnout realizační cenu

City Upgrade architekti 

s.r.o.
probíhá zpracování PD

v současné době neplánováno, 

závisí na vývoji rozpočtu města

ŠKOLY

realizace projektu energetických úspor na horní budově ZŠ
zateplení, výměna oken a zdroje 

tepla
15 000 000 B K N , spol. s r.o. 2021 probíhá

realizace projektu energetických úspor na dolní budově ZŠ
zateplení, výměna oken a zdroje 

tepla
18 000 000 B K N , spol. s r.o. 2022

proběhlo, část 1 - BBP Stavby s. r. 

o. a část 2 - RI OKNA a.s.


