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Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Dne 03. 05. 2021 byl povinný subjekt Městský úřad Bakov nad Jizerou požádán o poskytnutí
informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:

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 projektu

- popis projektu

- projektovou kancelář

- 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. 

 

 

Poviný subjekt - Městský úřad Bakov nad Jizerou  požadované informace poskytl dne 10. 05. 2021. V
souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí
informací tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odpověď povinného subjektu:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací doručené městu Bakov nad Jizerou dne 3.5.2021 Vám
poskytujeme požadované informace - viz přílohy.   

S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
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osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.

Uveřejněno dne 10. 05. 2021



„Přeložka inženýrských sítí a zhotovení nové komunikace včetně 

odvodnění v lokalitě Malá Běla ul. Za Tratí II“- dokončení akce z roku 2020 

provádí společnost COLAS                                                                                                      

podrobnosti https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-na-profilu-

zadavatele.html  
Kanalizace Malá Bělá - spoluúčast VaK - pokračování akce  z roku 2020 provádí 

společnost První Ještědská, dotace –  OPŽP                                                           

Rekonstrukce ulice Žižkova dokončení akce z roku 2020 - dokončuje společnost H- 

Intes, dotace NE                                                      

https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-na-profilu-

zadavatele.html

OD Jizera - (I. etapa) výtah a archiv - rekonstrukce objektu dokončeno    podrobnosti 

https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-na-profilu-zadavatele.html

- cca 3 mil. Kč, dotace NE

(II. etapa)  - probíhá příprava PD - ANITAS

- cca 40 mil. Kč

- dotace – probíhá vyhledávání vhodného dotačního titulu

Základní škola - půdní vestavba
popis- stavba nových kmenových tříd, bezbariérový přístup, konektivita, navýšení kapacity

projektant - PD Realstav MB, s.r.o.

cena - cca 45 mil. Kč

dotace – IROP  – probíhá posuzování vítězné nabídky  podrobnosti viz.

https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-na-profilu-zadavatele.html

Lokalita “Výsluní“
- vybudování infrastruktury v nové lokalitě určené k individuální bytové výstavbě se 

spolufinancováním

vlastníků pozemků

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

- probíhá příprava na vypsání soutěže na zhotovitele

- cca 70 mil. Kč 

„Rekonstrukce chodníku na Trenčíně, silnice Pražská, Bakov nad Jizerou“                                                                                                      

podrobnosti  https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-na-profilu-

zadavatele.html                                                                                                                                dotace ANO - 

SFDI 

Opravy sv. Barbory - byly dokončeny práce na architektonické studii kaple sv. Barbory 

(předp.  investice 30 mil. Kč)

Oprava Zvířetic  Záchranné zajištění a konzervace torza jižní hradební zdi hradu Zvířetice                                                                                                                                               

-  zhotovitel GEDOS-NB spol. s.r.o. ( na základě výběrového řízení) dotace ANO výtěz a 

podrobnosti na stránkách města https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-

zakazky-maleho-rozsahu/verejne-zakazky-2021.html

VO ulice Dvořákova, Macharova, 5. května                                       
Rekonstrukce vedení VO v ul. 5. Května, Macharova, Dvořákova, Svatojánská a Na Výsluní – 

opakované zadání                                                                                                                     výtěz a 

podrobnosti na stránkách města      https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-

zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/verejne-zakazky-2021.html                                          



prodloužení VO z ulice Pražská ve směru k Chudoplesím                      Probíhá 

příprava výběrového řízení.Předpokládaná hodnota zakázky 200 000Kč

Rozšíření sběrného dvora 

Probíhá příprava výběrového řízení.

Poskytovatelem dotace je MŽP. Jde o dotaci z Operačního programu životního prostředí.

Předpokládaná cena realizace cca 6,2 mil. Kč

Veřejná zeleň (zastavěné území)
Připravené výběrové řízení (VŘ) k dotační akci "Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní 

zeleně v Bakově nad Jizerou" - čekáme na schválení VŘ Státním fondem životního prostředí 

ČR.

Poskytovatelem dotace je MŽP. Jde o dotaci z Operačního programu životního prostředí.

Předpokládaná cena realizace cca 7 mil. Kč bez DPH

Veřejná zeleň (krajinné rozvojové plochy)
Realizace dotačního projektu "Návrh rozvoje systému městské zeleně Bakov nad Jizerou - 

Krajinné rozvojové osy" byla zahájena na začátku roku 2021.

Poskytovatelem dotace je MŽP. Jde o dotaci z Operačního programu životního prostředí.

Zhotovitelem je firma STROMMY COMPANY, s.r.o..

Cena dle smlouvy o dílo: cca 1,9 mil. Kč včetně DPH
V rámci této dotační akce bylo již provedeno kácení dřevin, výřez keřů a pěstební opatření v 

krajinném ovocném sadu na Malé Bělé a pěstební opatření v ovocném stromořadí na 

Zvířeticích.
podrobnosti https://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-

maleho-rozsahu/verejne-zakazky-2020.html



PŘÍLOHA KOMENTÁŘE KE STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU NA OBDOBÍ 2022

Rok měsíc (od-do) MIN STŘED MAX ANO /NE/MOŽNÁ částka období

6 000           15 000        15 000        minimální částka - kvalifikovaný odhad na vybudování dvou odborů

2022

2022 ???? -                   -                  10 000        

2023 ???? -                   -                  10 000        

2022 6-12 1 700           2 000          2 500          potřeba co nejdříve

5 000           5 000          11 000        Uveden odhad podílu města, poměrná část na podzemní část

2021 5 000           5 000          11 000        

2022

2022 20 000        20 000        20 000        v případě dotace - před.náklady 40 mil. Kč - zohledněna dot.50%

2022 5 000           10 000        15 000        v případě dotace 

2022 zeptat se V. Jandy

Legenda:

je nutné

chtěli bychom

pouze z dotace

POD ČAROU

Páteřní komunikace v Chudoplesích

Odbahnění Podzemanovi tůně

OD Jizera

Komunikace a chodníky Malá Bělá

Výsluní

VO ulice Boleslavská

Tělocvična ZŠ

Revitalizace Náměstí

Dokumentace zadána, dokončení po kanalizaci

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ

Poznámka
Období realizace Finanční náročnost (v tis. Kč) Možnost dotace

Název akce

počkáme až bude kanalizace která se připravuje, nejsou dořešeny vl. 

vztahy, není doprojektováno
cca 2025 5 000           5 000          5 000          
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