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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném p řístupu k informacím, 
v platném zn ění 
 
Dne 25.05.2015 jsme datovou zprávou obdrželi žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 
106/1999 Sb. v platném znění, evidovanou pod čj. ORŽP/4355/2015/ pod číslem pořadovým č. 
8/2015.  
V souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Vám 
poskytujeme následující informace: 
 
Město Šluknov na rok 2015 má zpracován p řehled investi čních akcí m ěsta za Odbor rozvoje a 
životního prost ředí a Odbor správy majetku m ěsta v souladu se schváleným rozpo čtem m ěsta 
Šluknov. 
Tyto přehledy Vám zasíláme přílohou. 
 
S pozdravem 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
Mgr. Martin Chroust. v. r. 
pověřen řízením Odboru rozvoje a ŽP 
Městský úřad Šluknov 
 
 
 
 
Přílohy: 
Přehled investičních akcí města – ORŽP 
Přehled investičních akcí města – OSM 
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Harmonogram investičních akcí ORŽP MěÚ Šluknov na rok 2015 

(dle schválného rozpočtu města Šluknov) 
 
 
Název akce a stručný popis projektu Termín 

realizace  

Rozpočet 

projektu 

Předpokládaný 

termín výběrového 

řízení 

Oprava propustku na Královce – oprava 
propustku v místní části v havarijním 
stavu 

09 – 10/2015 150 08/2015 

Vydláždění uličky Dr. E. Beneše – oprava 
dlážděné uličky v centru města 

08/2015 150 07/2015 

PD Sídliště Šluknov – projektová 
dokumentace na vyřešení dopravní 
situace a rekonstrukci VO 

01 – 09/2015 418 Již zadáno 

Opravy komunikací ve městě Šluknov – 
drobné opravy komunikací (štěrk, AB) 

03 – 12/2015 1000 Již zadáno 

PD chodník Císařský II. Etapa – 
projektová dokumentace na výstavbu 
nového chodníku do místní části Císařský 

03 – 08/2015 132 Již zadáno 

Opravy komunikací a udržovací stavební 
práce ve městě Šluknov – výstavba a 
opravy obrubníků, ohradní zdi a oprava 
chodníku ve městě 

05 – 09/2015 1060 Již zadáno 

Lávka v Království u č. p. 82 – oprava 
lávky v havarijním stavu 

04 – 05/2015 290 Již zadáno 

Oprava lávky u Plastonu – oprava lávky 
v havarijním stavu 

09 – 10/2015 500 08/2015 

Oprava zábradlí v Království – osazení 
nového zábradlí a opravy stávajícího 
zábradlí v havarijním stavu 

05 – 11/2015 190 05/2015 

Instalace obrubníků v ul. Rumburská – 
betonové silniční obrubníky pro budoucí 
chodník 

03 – 05/2015 310 Již zadáno 

Úprava povrchů v MŠ Žižkova – betonové 
desky s malbami 

07 – 09/2015  150 07/2015 

Opravy chodníků ve městě Šluknov – 
drobné opravy chodníků, převážně ze 
zámkové dlažby  

05 - 12/2015 250 Již zadáno 

PD Stavební úpravy MŠ Svojsíkova – 
rozšíření kapacity MŠ, rekonstrukce 
zahradního domku, izolace  

04 – 10/2015 218 Již zadáno 

Zateplení MŠ Svojsíkova 355 – kompletní 
zateplení horního objektu, financované z 
OPŽP 

07 – 10/2015 800 VŘ již probíhá 

PD Zateplení ZŠ Žižkova – projektová 
dokumentace na kompletní zateplení 
budovy 

04 – 10/2015 200 Již zadáno 

PD Zateplení jídelny – projektová 
dokumentace na kompletní zateplení 
budovy 

04 – 10/2015 130  Již zadáno 

PD Stavební úpravy sálů tělocvičny – 
projektová dokumentace na dokončení 
revitalizace objektu 

05 – 10/2015 180 Již zadáno 

Oprava nadstřešních žlabů západního 
křídla ZŠ Vohradského – oprava 

07 – 11/2015 600 06/2015 



nefunkčních střešních žlabů budovy 

PD Hydroizolace knihovny – projektová 
dokumentace na hydroizolační opatření 
budovy knihovny 

07 – 12/2015 75 Nebude se konat 
VŘ 

Stavební úpravy chodby Domu kultury – 
oprava chodby 

06 – 10/2015 130 Již zadáno 

Oprava kaple Božího hrobu u kalvárie – 
obnova degradovaných omítek dvou 
kaplí na křížové cestě 

05 – 10/2015 125 Již zadáno 

Provizorní střešní fólie u sladovny – 
opatření proti zatékání do objektu 

09/2015 20 Nebude se konat 
VŘ 

PD revitalizace Křížové cesty Království – 
projektová dokumentace na obnovu 
zdevastované křížové cesty 

06 – 09/2015 70 Nebude se konat 
VŘ 

PD Statické zajištění sladovny – 
projektová dokumentace na základní 
statické zajištění budovy sladovny 

11/2014 – 
01/2015 

144 Již realizováno 

Výměna oken u Domu kultury – výměna 
oken převážně za účelem protihlukového 
opatření 

05/2015 – 
10/2015 

300 Již zadáno 

Oprava střechy knihovny – zahájení 
revitalizace památkově chráněné budovy 
opravou střechy a okapových svodů 

06 – 10/2015 1100 Již zadáno 

Úprava vodní nádrže zámecký park – 
dokončení projektu opravy zámeckého 
jezírka - odbahnění, nová kamenná zeď 

09/2014 – 
04/2015 

160 Již realizováno 

Doplnění fotbalového hřiště Židovský 
vrch – instalace sítí, terénní úpravy 

04 – 05/2015 70 Již realizováno 

Realizace fitparku v Tyršově ulici 06 – 07/2015 265 Již zadáno 

PD Půdní vestavba bytů objektu č. p. 125 
– projektová dokumentace na rozšíření 
stávajícího DPS 

06 – 11/2015 300 05 – 06/2015 

Zřízení 1 bytové jednotky u č. p. 126 – 
rozšíření o 1 byt menší budovy DPS 

06 – 10/2015 75 Nebude se konat 
VŘ 

Dokončení opravy Mariiny kapličky 
v Císařském – instalace mříže, terénní 
úpravy 

04 – 05/2015 55 Již realizováno 

Obnova kapličky v Království – kompletní 
obnova zdevastované kapličky 

06 – 10/2015 200 Již zadáno 

Studie využitelnosti sladovna – studie 
využitelnosti chátrajícího objektu 

06 – 10/2015 80 06/2015 

Studie využitelnosti sokolovna – studie 
využitelnosti chátrajícího objektu 

06 – 10/2015 80 06/2015 

PD dětské dopravní hřiště – projektová 
dokumentace na výstavbu nového 
dětského hřiště 

06 – 10/2015 80 06/2015 

PD Rozparcelování lokality Jihozápad pro 
zástavbu RD – příprava na zástavbu a 
zasíťování rozvojové lokality Jihozápad 

05 – 10/2015 250 06/2015 

PD rekonstrukce Pivovarského rybníka – 
projektová dokumentace na kompletní 
úpravu rybníku 

07 – 11/2015 120 07/2015 

PD Úprava Náměstí Míru II. Etapa – 
projektová dokumentace na dokončení 
rekonstrukce náměstí Míru 

02 – 07/2015 130 Již zadáno 

Infrastruktura pro RD u Toposu – 
dokončení výstavby technické 

10/2014 – 
04/2015 

900 Již realizováno 



infrastruktury pro rozvojovou lokalitu U 
Toposu 

Úprava kanceláře ORŽP – rozšíření 
kanceláře Odboru rozvoje a životního 
prostředí 

08 – 12/2015 80 Nebude se konat 
VŘ 

Úprava nám. Míru I. Etapa – dokončení 
rekonstrukce I. Etapy náměstí Míru 

10/2014 – 
07/2015 

8635 Již zadáno 

PD Výstavba centra záchranných služeb – 
projektová dokumentace na výstavbu 
novostavby centra záchranných služeb 

01 – 07/2015 412 Již zadáno 

PD Rekonstrukce radnice – projektová 
dokumentace na kompletní rekonstrukci 
objektu radnice 

09/2013 – 
04/2015 

543 Již realizováno 

Izolační clony fasády radnice z náměstí – 
provedení izolační clony a drenáže 
objektu radnice ve směru od náměstí 

04/2015 250 Již realizováno 

 
 
 
OSM – Předpokládaný harmonogram investi čních akcí v r. 2015: 
 
1. Výměna oken a dve ří na čp. 1096 - 1099 v ul. Rumburská, Šluknov 
Duben – vypsání VŘ 
Květen – výběr zhotovitele, smlouva o dílo 
Červen – zahájení prací 
Červenec – ukončení prací a převzetí díla 
 
2. Výměna oken na čp. 683 v ul. T. G. Masaryka, Šluknov 
Květen – vypsání VŘ 
Červen – výběr zhotovitele, smlouva o dílo 
Červenec – zahájení prací 
Září – ukončení prací a převzetí díla 
 


