
Seznam projekt ů plánovaných pro rok 2010 STATUTÁRNÍM M ĚSTEM LIBEREC

NÁZEV PROJEKTU Popis projektu
plánované náklady 

projektu
plán.termín zahájení 
projektu

předpokl.termín VZ 
na dodavatele stavby

MŠ Kamarád-realizace úspor 
energie (projekt spolufinancovaný z EU- 
OPŽP)

Zateplení objektu- fasáda, střecha, výměna 
oken, dveří 7 190 646,00 Kč 15.6.2010

již uzavřena smlouva, 
VZ ukončeno 12/2009

ZŠ Lesní-realizace úspor 
energie (projekt spolufinancovaný z EU-
OPŽP)

Zateplení objektu- fasáda, střecha, výměna 
oken, dveří 20 722 421,00 Kč 15.6.2010

již uzavřena smlouva, 
VZ ukončeno 12/2009

ZŠ Jablo ňová-realizace úspor 
energie (projekt spolufinancovaný z EU-
OPŽP)

Zateplení objektu- fasáda, střecha, výměna 
oken, dveří 30 327 288,00 Kč 15.6.2010

již uzavřena smlouva, 
VZ ukončeno 12/2009

ZŠ Vrchlického-realizace úspor 
energie (projekt spolufinancovaný z EU-
OPŽP)

Zateplení objektu- fasáda, střecha, výměna 
oken, dveří 12 460 015,00 Kč 15.6.2010

již uzavřena smlouva, 
VZ ukončeno 12/2009

Rekonstrukce p řístupové komunikace 
k hh Ješt ěd a do SAJ( projekt 
spolufinancovaný z EU- ROP SV)

rekonstrukce dvou úseků komunikace 
Výpřež-Ještědka a Ještědka-Ještěd 59 382 838,00 Kč 25.2.2009

již uzavřena smlouva, 
VZ ukončeno 6/2009

Regenerace sídlišt ě Rochlice V. etapa 
(projekt spolufinancovaný z EU- IOP)

rekonstrukce veřejného prostoru 
sídliště(cyklostezky a stezky v sídlišti pro 
pěší a kočárky) 30 000 000,00 Kč 9/2010 4/2010

Cyklostezka Nisa Liberec-
centrum( grant LK)

realizace vodorovného a svislého 
dopravního značení v centru Liberce(na ul. 
Dr. M. Horákové, v úseku od ul. 
Melantrichové po ul. Košickou v celkové 
délce úseku 570 m a dále v ul. U Nisy kolem 
KULK, v úseku od ul. Kladenská po ul. 1. 
Máje v celkové délce úseku 300 m) 1 000 000,00 Kč 8/2010 7/2010

Zelené srdce-úprava lesních cest 
II.etapa (projekt spolufinancovaný EU- 
PRV)

úpravy lesních cest pro návštěvníky v 
lesoparku u přehrady 3 800 000,00 Kč 4/2010 2-3/2010



Liberec-Zlaté návrší-sanace skládky

Rekonstrukce systému povrchového 
odvodnění včetně odvodňovacích žlabů a 
dodatečné těsnící vrstvy 78 245 128,00 Kč Byl zahájen 8.7.2009

Uzavřeno proběhlo v 
měsíci květnu 2009 

 ZŠ Lesní – škola pro Evropu Úprava prostorů pro efektivnější výuku 26 663 550,00 Kč

 Práce na projektu byly 
započaty v roce 2008, 
začátek stavby bude 
v 4/2010

VŘ na dodavatele 
stavby bude vypsáno 
do konce února 2010

 ZŠ Lesní – úprava parteru
Úprava venkovních prostor školy pro 
volnočasové aktivity, výuku 19 147 200,00 Kč

  Práce na projektu 
byly započaty v roce 
2009, začátek stavby 
bude v 7/2010

VŘ na dodavatele 
stavby bude vypsáno 
do do konce února 
2010

 Parky LS 1
Úprava terénu, doplnění 
mobiliáře,zabudování herních prvků 11 700 000,00 Kč

 Práce na projektu byly 
započaty v roce 2009, 
předpokládaný začátek 
stavby bude v 7/2010

VŘ na dodavatele 
stavby bude vypsáno 
do konce března 2010

 Centrum aktivního odpo činku

Vybudování vstupního komplexu ZOO, 
výstavba budovy přípravny pokrmů a 
chovatelského zázemí 150 000 000,00 Kč

  Práce na projektu 
byly započaty v roce 
2008, začátek stavby 
bude v 10/2010

VŘ na dodavatele 
stavby bude vypsáno 
koncem první poloviny 
roku 2010

 Revitalizace m ěstských lázní
Konverze městských lázní na galerijní 
prostor 360 000 000,00 Kč

 Práce na projektu byly 
započaty v roce 2009, 
předpokládaný začátek 
stavby bude v 10/2010

VŘ na dodavatele 
stavby bude 
vypsáno začátkem 
druhé poloviny roku 
2010

 Výukový bazén Liberec Výstavba nového výukového bazénu 150 000 000,00 Kč

 Práce na projektu byly 
započaty v roce 2009, 
předpokládaný začátek 
stavby bude v 10/2010

VŘ na dodavatele 
stavby bude 
vypsáno začátkem 
druhé poloviny roku 
2010



 Most Letná V.etapa 

 Vybudování  kruhové křižovatky, 
cyklostezky a chodníků vč. úpravy 
komunikací   11 500 000,00 Kč  08/2010  06/2010

 Revitalizace Soukenného nám ěstí  Jedná se o úpravu náměstí vč. zeleně 13 000 000,00 Kč  06/2010  04/2010

 ul. Na Ladech  Oprava komunikací   10 000 000,00 Kč  04/2010  02/2010

 ul. Gagarinova  Oprava chodníků a komunikací,  10 000 000,00 Kč  05/2010  04/2010

U posledních čtyř investic upozor ňuji, že se jedná o p ředběžné informace, které budou na základ ě prob ěhlých V Ř nadále zp řesňovány.


