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Váš dopis/ze dne 

Naše značka 

Vyřizuje/linka 

Tanvald dne 

 

 
věc 

žádost o poskytnutí  informace, investiční akce města Tanvald v roce 2022 
 

Dopisem, zaslaným Na MěÚ Tanvald  dne 07.01.2022  nás žádáte o poskytnutí informace dle 

zákona č. 106/1999 Sb., týkající se investičních plánů našeho města pro rok 2022, respektive 

seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2022 a budou financovány 

z rozpočtu města nebo za podpory dotačních titulů. 

Město Tanvald má schválený Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016 -2026) vzhledem 

k jeho rozsáhlosti je veřejně přístupný na stránkách města Tanvald www.tanvald.cz. 

 

Dle Vámi předepsané osnovy sdělujeme následující: 

 

1. Investice do veřejného osvětlení 

Jedná se o opravy, případně doplnění  stávajícího VO v katastru města.  

PD se nezpracovává 

Finanční rozpočet 85 tis. Kč 

Plánovaný termín realizace 04-09/2022 

Výběrové řízení neprobíhá, práce jsou realizovány prostřednictvím smluvního správce VO a TS 

města  

 

2. Kompletní rekonstrukce objektu ZUŠ č.p. 301, ulice Komenského, Tanvald  

Jedná se o rekonstrukci celého objektu včetně navýšení kapacity tříd v podkroví. Dále proběhne 

úprava okolí (zahrada a parkovní). 

Bude provedeno obnovení žádosti o dotaci od MMR ČR, stavba povolena 

Finanční rozpočet 22,6 mil. Kč 

Termín realizace je podmíněný získáním dotace 

 

3. Parkoviště ulice Větrná  

Jedná se o zvýšení kapacity parkovacích míst s povrchem betonových zatravňovacích dlažeb. 

Komunikace mezi parkovišti je navržená z asfaltobetonu. Součástí stavby je veřejné osvětlení u 

tohoto parkoviště a kontejnerová stání. 

      Byla zpracována PD a stavba je povolena.  

Finanční rozpočet 8,92 mil. Kč 

      Termín realizace 2. pol. 2022  
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4. Pumtrack – sportoviště vedle areálu autokempu  

Jedná se o uzavřený uměle vytvořený okruh tvořený vlnami a klopenými zatáčkami s využitím 

pro jízdu na kolech, skateboardu, in-line bruslích a jiné.  

Stavba v realizaci dokončení v letošním roce. 

Finanční rozpočet 0,866 mil. Kč 

Plánovaný termín realizace 1. pol. 2022 

 

5. Odpružení kabiny - traktoru Zetor 

Finanční rozpočet 0,055 mil. Kč 

Plánovaný termín realizace 04/2022 

 

6. Pořízení smykového nakladače UNC 

Finanční rozpočet 1,55 mil. Kč 

Plánovaný termín realizace -  dle dohody s potencionálními dodavateli (předpoklad 04/2022) 

 

7. Pořízení kolového nakladače 

Finanční rozpočet 2,5 mil. Kč 

Plánovaný termín realizace dle dohody s potencionálními dodavateli (předpoklad 08/2022) 

 

8. Chodník a odstavná plocha u č.p. 550 a 551 ul. Palackého  

Jedná se o úpravu stávajících komunikací, respektive jejich zpevnění betonovou dlažbou, toto 

se týká i odstavných ploch. 

Finanční rozpočet 1,075 mil. Kč 

      Termín realizace 1. pol. 2022  

 

9. MŠ Radniční – hřiště s povrchem SmartSoft  

Finanční rozpočet 0,521 mil. Kč 

      Termín realizace letní prázdniny MŠ 2022  

 

10. ZŠ Sportovní – výměna vstupních dveří za hliníkové  

Finanční rozpočet 0,35 mil. Kč 

      Termín realizace letní školní prázdniny 2022 

 

11. Školní družina č.p. 589 – hřiště s umělým povrchem  

Finanční rozpočet 0,2 mil. Kč 

      Termín realizace letní školní prázdniny 2022  

 

12. Parkoviště křižovatka ulice Radniční a Nad Výtopnou  

Jedná se o zvýšení kapacity parkovacích míst s povrchem betonových zatravňovacích dlažeb. 

Komunikace mezi parkovišti je navržená z asfaltobetonu.  

      Byla zpracována PD a stavba je povolena.  

Finanční rozpočet 1,2 mil. Kč 

      Termín realizace 06/2022  

 

13. Projektové dokumentace parkovišť ulice Pod Špičákem, Radniční a Na Balkáně  

Jedná se o PD jejichž realizace byla zahájena v roce 2021 

      Byla zpracována PD a stavba je povolena.  

Finanční rozpočet 0,616 mil. Kč 

      Termín realizace 03/2022  

 

14. Projektová dokumentace – Rekonstrukce 3. NP v č.p. 350 Krkonošská ulice  

Smlouva s projektantem byla uzavřena 12/2021 

Finanční rozpočet 0,21 mil. Kč 

      Termín realizace 05/2022  

 

 

 



15. Projektová dokumentace – Vybudování sběrného dvora pro město Tanvald  

Jedná se o projektovou dokumentaci a projekční práce přecházející z roku 2021. 

      Finanční rozpočet 0,35 mil. Kč 

      Termín realizace 05/2022  

 

16. ZŠ Masarykova, Školní 416 – Rekonstrukce oken  

Jedná se o zadání výběrového řízení a s tím související investorskou činnost pro výběr 

zhotovitele. Náklady 0,2 mil. kč, termín 02/2022. Na základě výběrového řízení bude město 

Tanvald vyčleňovat finanční prostředky na realizaci. 

Předpokládaná hodnota zakázky je 8 mil. Kč 

       

 

 

 

 

S pozdravem  

 

 

 Jiří Onderka 

 vedoucí odboru rozvoje a KV  

 


