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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze 
dne 14. 9. 2020 - odpověď 
 
 
Vážený občane
reaguji tímto na Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ze dne 14. 9. 2020. 
 
k bodu 1: 

1. Rekonstrukce chodníku, jehož předmětem byla i rekonstrukce autobusového zálivu 

v ulici Děčínská podél silnice I/13 v České Kamenici byla vyčíslena dle skutečně 

provedených prací na 2 516 586 Kč bez DPH (3 045 069,06 Kč včetně DPH). 

k bodu 2: 
2. Oprava chodníku v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici byla vysoutěžena za 

2 241 630,91 Kč bez DPH (2 712 373,4 Kč včetně DPH), celkové náklady na opravu 

tohoto chodníku budou upraveny na základě skutečně provedených prací po 

dokončení díla.  

3. Dále uvádíme, že na městském profilu zadavatele, který naleznete pod odkazem 

https://zakazky.ceska-kamenice.cz/, jsou uveřejněny veškeré veřejné zakázky města 

převyšující částku 500 000 Kč bez DPH a k nim podrobné informace (předmět 

zakázky, průběh hodnocení, smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem, včetně 

případných dodatků a konečnou cenu za dílo). 

k bodu 3: 
4. Na rekonstrukci chodníku a autobusového zálivu v ulici Děčínská v České Kamenici 

získalo město dotaci ve výši 2 850 000 Kč z operačního programu Ministerstva pro 

místní rozvoj. Celkem se jedná o dotaci ve výši 95 % z celkových uznatelných nákladů 
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na realizaci tohoto projetu. Výše dotace bude ještě dodatečně upravena a to na 

základě schváleného dodatku ke smlouvě o dílo, který primárně pojednával o 

méněpracích v uznatelných nákladech projektu. 

5. Na opravu chodníku v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici nebyla podána žádná 

žádost o dotaci. 

k bodu 4: 
6. Betonové dlaždice z chodníku v ul. Děčínská a částečně z chodníku ul. Dukelských 

hrdinů byly částečně rozebrány vlastníky přilehlých nemovitostí, kteří je využili 

k dalším potřebám na svých pozemcích.  Zbylé dlaždice byly odvezeny na deponii 

města. 

7. Zámková dlažba v ulici Dukelských hrdinů bude částečně využita na dodláždění 

chodníku před vstupem do sportovní haly a na zřízení chodníku ke vstupu do budovy 

Kuželkářského oddílu Česká Kamenice z. s.. Další část zámkové dlažby bude využita 

vlastníky přilehlých nemovitostí, kteří provedou vydláždění svých vjezdů k rodinným 

domům. Zbylá zámková dlažba bude odvezena na deponii města. 

8. Vzhledem k tomu, že valná část původních betonových dlažeb a zámkové dlažby 

nalezla své využití, tak dojde k úspoře finančních prostředků na těchto akcí, kde 

městu vznikly méněpráce za odvoz a skládkovné tohoto stavebního materiálu. 

 
S pozdravem 
 
Tomáš Bartoň 
vedoucí odboru 
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Žádost o informace podle zákona č. 106/199 Sb. 

Povinný subjekt: Město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, Česká Kamenice 407 21IČ 00261220 

Vážení, ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o 

zpřístupnění níže uvedenýcři informací: 

1. Jaká finanční částka byla proplacena za stavbu chodníku na Děčínské ulici. 

2. Jaká finanční částka bude proplacena za stavbu chodníku v ulici Dukelských hrdinů? 

3. Kolik korun je případná dotace na výstavbu těchto chodníku? 

4. Kde a v jakém množství jsou uskladněny dlaždice odebrané při výstavbě těchto chodníků? 

Děkuji za vyřízení, informaci žádám poslat v písemné formě na níže uvedeno emailovou adresu 

S pozdravem 


