
 

Žádost č. 1/2020 
 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 
 

I. Žadatel: 

Fyzická osoba: 
 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Trvalé bydliště  

Doručovací adresa  

Kontakt (tel., e-mail)  

 
Právnická osoba: 

Název firmy Ama s.r.o. 

IČ 61327557 

Sídlo Voroněžská 144/20 Liberec 1, 460 01 

Doručovací adresa Voroněžská 144/20 Liberec 1, 460 01 

Kontakt (tel., e-mail) 484 847 802  p.bouzkova@amamarketing.cz 

 

II. Odbor, kterému je žádost určena: 

OSMM 

 

III. Předmět žádosti o informace: 

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 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 2020. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či 
rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. 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 uvede: 
-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 2020, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím 
dle bodů uvedených výše. 

 

IV. Způsob předání informace (zaškrtnout požadovaný způsob) 

 zaslat poštou 

 zaslat datovou zprávou 

 zaslat E-mailem 

 vyzvednutí osobně 



 

Seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí – Bakov nad Jizerou 2020 – 2022 
Město Bakov nad Jizerou plánuje a realizuje své záměry v souladu se schváleným rozpočtem daného roku, 
strategickým plánem a střednědobým výhledem rozpočtu. Všechny tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových 
stránkách města.  
Výběrová řízení pro zakázky malého rozsahu probíhají dle vnitřní Směrnice města pro zadávání zakázek malého 
rozsahu a jsou uveřejněny na webových stránkách města – www.bakovnj.cz. 
Ostatní veřejné zakázky, v režimu zákona o veřejných zakázkách, jsou uveřejňovány na profilu zadavatele  
www.vhodne-uverejneni.cz.  
Na všechny záměry město vyhledává a bude vyhledávat vhodné dotační tituly. Některé projekty se budou muset 
realizovat i v případě, že město při získávání dotací nebude úspěšné.  
 
Na základě Vaší Žádosti tedy uvádíme: 
 
2020 
Půdní vestavba a úpravy ZŠ  

- kmenové třídy, bezbariérový přístup, konektivita, navýšení kapacity 
- PD Realstav MB, s.r.o. 
- cca 45 mil. Kč 
- 07/2020 
- VŘ probíhá příprava 
- dotace – IROP 

 
2020 – 2022 
Kanalizace Malá Bělá 

- odkanalizování místní části Malá Bělá – společná investiční akce s VaK MB 
- Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. 
- cca 60 mil. Kč 
- 2. pol. 2019 – 2022 
- VŘ 03/2019 
- dotace – ANO – OPŽP 

 
Chodník ul. Pražská 

- oprava chodníku v ul. Pražská 
- PD CR Projecet 
- cca 10 mil. Kč 
- dotace – probíhá vyhledávání vhodného dotačního titulu 
-  

Místní komunikace Malá Bělá 
- oprava místních komunikací v rámci vybudování kanalizace 
- cca 15 mil. Kč 
- PD Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o  

 
Místní komunikace Bakov – ul. Žižkova + přilehlé 

- oprava místních komunikací v koordinaci s příslušnými správci sítí 
- PD CR Projecet 
- probíhá výběrové řízení na vhodného dodavatele stavby a příprava realizace 
- cca 30 mil. Kč 

 
Lokalita “Výsluní“ 

- vybudování infrastruktury v nové lokalitě určené k individuální bytové výstavbě se spolufinancováním 
vlastníků pozemků 

- PD Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o  
- cca 20 mil. Kč (I. etapa) 



- probíhá příprava PD Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o 
 

Rekonstrukce bývalého Obchodního domu „Jizera“ na náměstí 
- rekonstrukce objektu na kancelářské prostory MÚ, archiv, komunitní centrum a prostory ke komerčnímu 

využití 
- cca 15 mil. Kč (I. etapa)  

 

Vybudování tělocvičny ZŠ 
- výstavba nové tělocvičny ZŠ, jako nástavby školní jídelny z důvodů nedostatečné kapacity stávající 

tělocvičny 
- probíhá příprava PD - ANITAS 
- cca 50 mil. Kč 
- dotace – probíhá vyhledávání vhodného dotačního titulu 

 
Veřejné záchodky 

- rekonstrukce veřejných toalet 
- VŘ M11/2019  
- realizace 2-4 2020 
- zhotovitel Hynek Šlégl  

 
 

Oprava hradu 

- Prostup skrze šíjové zdivo, zdivo vstupní brány a statické zajištění poškozeného zdiva sklepu východního 
gotického paláce hradu Zvířetice 

- VŘ M12/2019 
- termín dokončení 31.8.2020 
- zhotovitel GEDOS-NB spol. s.r.o. 

 

Sběrný dvůr, podzemní kontejnery 

- Podzemní kontejnery pro město Bakov nad Jizerou - II. etapa 
- VŘ M10/2019 
- realizace 2-4 2020 
- zhotovitel OSK Praha s.r.o. 

 
Zeleň 
 

- Je zpracována „územní studie sídelní zeleně pro Bakov nad Jizerou“  PD - FLORAT 
- Projekt na „Návrh rozvoje systému městské zeleně Bakov nad Jizerou“ se v tuto chvíli ještě zpracovává. 

Projektant: Ing. Pavel Borusík – SILVEX 
- dotace – probíhá vyhledávání vhodného dotačního titulu dotaci 

 

 

 

Datum Podpis 

9.3.2020 Tomáš Horyna 

-  
 


