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Tanvald dne 

 

 
věc 

žádost o poskytnutí  informace, investiční akce města Tanvald v roce 2023 
 

Dopisem, zaslaným Na MěÚ Tanvald  dne 04.01.2023  nás žádáte o poskytnutí informace dle 

zákona č. 106/1999 Sb., týkající se investičních plánů našeho města pro rok 2023, respektive 

seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2023 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. 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 parkování). 

Stavba probíhá z roku 2022 

Finanční rozpočet 17,5 mil. Kč, financování z vlastních zdrojů 

Termín dokončení 10/2023 

 

2. MŠ Radniční – hřiště s povrchem SmartSoft  

Finanční rozpočet 1,06 mil. Kč 

      Termín realizace dle klimatických podmínek 04 - 06/2023 

      Financování z vlastních zdrojů 

 

3. MŠ U Školky – hřiště s povrchem SmartSoft  

Finanční rozpočet 1,6 mil. Kč 

      Termín realizace dle klimatických podmínek 04 - 06/2023 

      Financování z vlastních zdrojů 

 

4. Kontejnerová stání KO ul. na Balkáně, Palackého a Vítězná 

Jedná se o zpevněnou plochu ze zámkové dlažby se zástěnami a rozřazovači pro nádoby na 

odpad. 

Finanční rozpočet 0,695 mil. Kč 

Termín realizace 06 – 08/2023 

Financování z vlastních zdrojů 
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5. Odstavná plocha u ZŠ Masarykova č.p. 416  

Plocha ze zámkové dlažby pro krátkodobé parkování vozidel 

Finanční rozpočet 0,375 mil. Kč 

      Termín realizace dle klimatických podmínek 04/2023  

Financování z vlastních zdrojů 

 

 

6. Rekonstrukce objektu ZŠ Údolí Kamenice č.p. 331 – projektová dokumentace 

Jedná se o projektovou dokumentaci a projekční práce přecházející z roku 2022. 

      Finanční rozpočet 1,443 mil. Kč 

      Termín realizace do 04/2023  

Financování z vlastních zdrojů 

 

7. Modernizace odborných učeben ZŠ Sportovní č.p. 576 

V rozpočtu města je prozatím dotační management na projekt v hodnotě 10 mil. Kč 

Finanční rozpočet 0,227 mil. Kč 

      Termín realizace 02-09/2023 

      Financování z vlastních zdroje a MAS Tanvaldsko. 

 

8. Energetické úspory v objektu ZŠ Sportovní č.p. 576 

Jedná se o zateplení obálky budovy, vzduchotechnicky objektu, FVE a výměnu rozvodů včetně 

nového osvětlení.  V rozpočtu města je prozatím dotační management na projekt v hodnotě cca 

40 mil. Kč (není dokončena PD) 

Finanční rozpočet 0,277 mil. Kč 

      Termín realizace 06/2023 - 06/2024 

      Financování z vlastních zdroje a dotace 

 

9. Parkoviště ul. Pod Špičákem na p.p.č. 409/7, k.ú. Tanvald 

V rozpočtu města je prozatím dotační management na projekt v hodnotě 9 mil. Kč 

Finanční rozpočet 0,227 mil. Kč 

      Termín realizace 09/2023 až 05/2024 

      Financování z vlastních zdroje a MAS Tanvaldsko. 

 

10. Parkoviště ul. Na Balkáně pod č.p. 554 - 559 

Jedná se o parkoviště ze zámkové dlažby 

Finanční rozpočet 1,092 mil. Kč 

      Termín realizace dle klimatických podmínek 04/2023 

      Financování z vlastních zdroje  

 

11. Rekonstrukce 3. NP č.p. 350 Krkonošská ul.  

Jedná se o dokončení projektové dokumentace na přebudování vnitřních kancelářských prostor 

na ordinace lékařů 

Finanční rozpočet 0,21 mil. Kč 

      Termín realizace dokončení z roku 2022 – 04/2023 

      Financování z vlastních zdroje  

 

12. Vybudování sběrného dvora pro město Tanvald 

V rozpočtu města je prozatím dotační management na projekt v hodnotě 13 mil. Kč 

Finanční rozpočet 0,2 mil. Kč 

      Termín realizace 2023/2024 

      Financování z vlastních zdroje a dotace ze SFŽP 

 

 

 

S pozdravem  

 Jiří Onderka 

 vedoucí odboru rozvoje a KV  


