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Žádost o poskytnutí informací
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:

Obsah žádosti/dotazu:
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2021 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu
stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2021. Resp.
seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2021-2022. Případně jsou
dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za
jejich podpory.
U těchto projektů prosím uveďte:

-název projekt
-popis projektu
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2021, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů
uvedených výše.
Způsob poskytnutí informací:
-zaslání na e-mailovou adresu:
Žadatel:

Předem Vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem,

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor rozvoje
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Žádost o poskytnutí informací
K Vaší žádosti, která byla doručena na Magistrát města Děčín dne 17.3.2021 o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění,
Vám sdělujeme následující:
V rozpočtu města byly schváleny finanční prostředky mimo jiné na tyto akce:
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny – IV. etapa
Popis projektu: Rekonstrukce prostranství panelového sídliště.
Projektová kancelář: AZ Consult, spol. s r.o., Ústí n./L, IČO: 445 67 430
Finanční rozpočet projektu: 30 000 tis. Kč
Termín započetí: 13.07.2020
Zhotovitel: Metrostav a.s., Praha, IČO: 000 14 915,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny, IV. etapa - rozšíření
Popis projektu: Stavba řeší vybudování nové splaškové kanalizace.
Projektová kancelář: AZ Constult, spol. s r.o., Ústí n./L., IČO: 445 67 430
Finanční rozpočet projektu: 3 431 tis. Kč
Termín započetí: 2. polovina roku 2021
Předpokládaný termín VŘ: cca květen–červenec 2021
Stavební úpravy DOZP Boletice
Popis projektu: Kompletní rekonstrukce objektu a úprava zahrady
Projektová kancelář: Jan Hošek, IČO: 03454339
Finanční rozpočet projektu: 16 197 tis. Kč
Termín započetí: 10/2020
Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o.,IČO

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov, I. a II. etapa
Popis projektu: Realizace splaškové a dešťové kanalizace včetně rekonstrukce veřejného
osvětlení a rekonstrukce vodovodního řádu.
Projektová kancelář: Aquecon a. s., IČO: 1486202
Finanční rozpočet projektu: 35 323 tis. Kč
Termín započetí: 03/2019
Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín, a. s., IČO: 25042751
MŠ Tylova – udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch
Popis projektu: Oprava zpevněných ploch, oprava fasády objektu mateřské školy včetně
opravy přístřešků nad vchodem.
Projektová kancelář: NORDARCH s.r.o., IČO: 64051056
Finanční rozpočet projektu: 1 430 tis. Kč
Termín započetí: Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap. Oprava zpevněných ploch
byla realizována a dokončena v roce 2020. Oprava fasády je plánována na letní prázdniny
2021.
Zhotovitel: Bajger s.r.o. Trmice, IČO: 28701101
Revitalizace MŠ Borovského
Popis projektu: Oprava a obnova zpevněných ploch, rozmístění herních, didaktických a
vodních prvků, prvků zastínění, výsadbu okrasných a ovocných dřevin.
Projektová kancelář: Ing. Vladimír Beran, Děčín, IČO: 86888838
Finanční rozpočet projektu: 3 700 tis. Kč
Termín započetí: PD je rozdělena na 2 stavební objekty, které budou realizovány ve dvou
etapách.
I.etapa – SO1 rekonstrukce a obnova komunikačních a zpevněných ploch (realizace 2020)
II. etapa – SO2 revitalizace zahrady, obnova a doplnění herních prvků (realizace 2021)
Zhotovitel : AFC Servis DC a.s., IČO: 27274691
Lávka Děčín – Podmokly
Popis projektu: Vybudování nové lávky přes Labe včetně úpravy předpolí na levém a pravém
břehu a nové osvětlení lávky.
Projektová kancelář: Ing. arch. Alexander Kotačka - ČKA 00 658, Ing. arch. Eva Pyková –
ČKA 4801, doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng. – ČKAIT 0010963
Finanční rozpočet projektu: 4 792 tis. Kč
Termín započetí: rok 2022 - 2023
Předpokládaný termín VŘ: rok 2022 na základě dotačního příspěvku na realizaci
Zároveň si vás dovolujeme upozornit, že veškerá výběrová řízení jsou podrobně
zveřejňována na EZAK Děčín a rovněž je zveřejněn schválený rozpočet na webových
stránkách města Děčín.

Mgr. Petr Kužel
Vedoucí odboru rozvoje
podepsáno elektronicky

Číslo jednací: MDC/29809/2021
Spisová zn.: MDC/29809/2021

Strana 2 z 2

