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Žadatel: Istav Media, s.r.O., lČ: 03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 O0 Praha 5 - Smíchov 
zastoupen osobou: lng. Martin Kosour, jednatel společnosti 

V Praze dne 04.01.2023 0 M Č 
Věc: Žádost o poskytnutí investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2023, respel‹tive Seznam stavebních projel‹tü, 
které jsou plánovány městem/obcí na rok 2023 a budou financovány Z rozpočtů města/Obce nebo Zjiných veřejných 
rozpočtů 

Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské poskytovatele 

informací O plánovaných stavebních Záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny 

společnosti BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou působnost.
I 

Vrámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, 

stavebních firem a řemeslníků v Ceské republice bychom sVámi rádi navázali spolupráci V poskytování informací 
k plánovaným stavebním záměrům Z Vašeho regionu. 

Z- tohoto důvodu Vás žádáme Vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, O 

poskytnutí informací Z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok Z023. 

U těchto projektů žádáme pouze O informace týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury) a to: 

- název projektu 
- stručný popis projektu 
- rozpočet projektu V mil. kč 
- plánovaný termín započetí projektu 
- lokalita stavby 
- zajištěno financování projektu ANO/ NE 

Pokud by bylo Z Vaší strany nutné V souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší prosby 
nové informace a přehledy, prosíme pouze o Zaslání kopií výše plánovaných investičních záměrů. V případě, že 
S uvedenými novými informacemi a přehledyjiž disponujete, žádáme O jejich zaslání. 

Pro zaslání kopií plánovaných investičních záměrů prosím využijte datové schránky Istav Media, s.r.o.: dc6q2Wa 
nebo email: Zadosti@istav.cZ 

Pro zaslání přehledu (nové informace) prosím využijte stejné datové schránky Istav Media, s.r.o.: dc6q2Wa nebo 
taktéž email: Zadosti@iStav.cZ 

V případě jakýchkoliv dotazů O vysvětlení, či doplnění nějaké informace se na nás prosím neváhejte obrátit, jak 
telefonicky, tak písemně na níže uvedené kontakty. 

Předem Vám děkuji za spolupráci. 
vv 

S přáním úspesného dne 

lng. Martin Kosour 
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Ž 
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._ 

mx +420 505 454 043 
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V Město Kadaň lılllnlmlllllllllıuııınııııııılıımılıılııılıı 

Odboı' výstavby 
3UJG ` Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
ZE DNE: 04.01.2023 Istav Media, S.r.o. 
ČJ.: MUKK/ 642/2023 Nádražní 32 
SPQZN* OV/ 2/2023/Ba“ 150 OO Praha 5 - Smíchov 
VYRIZUJE: Ing. Karel Bazalka 
TEL.: 474 319 530 
FAX: 
E-MAIL: karel.bazalka@ınesto-kadan.cz 

DATUM: 06.01.2023 

Poskytnııtí informací 

Na základě Vaší žádosti dle Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, 
ze dne 4.1.2023 Vám V příloze zasílám Seznam projektů a plánovaných stavebních akcí na rok 
2023 financovaných Z rozpočtu města, které jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu města na 
rok 2023 (httpsı//www.meSto-kadan.cz/cs/mesto/hospodareni-mesta/rozpocet-meSta.html). 

K úpravám v rozsahu akcí může dojít S ohledem na finanční možnosti města a aktuální 
potřeby města. 

V případě potřeby jsem Vám plně k dispozici. 
Mtšsro KADAŇ 

16- 

Ing K rel Bazalka 
edoucí odboru výstavb 

Příloha: 
- tabulka „Plánované akce Města Kadaň pro rok 2023“



Plánované akce Města Kadaň pro rok 2023 

název projektu stručný popis projektu rozpočet projektu v plánovaný termín _ Zajištění financovanı 
mil. Kč (vč. DPH ) Započetí projektu Iokama stavby projektu (ANO/NE) 

Revitalizace objektu Slovan. 
ul. Chomutovská ‹ˇ>.p. 1363. 
Kadaň 

celková revitalizace objektu - 

přestavba objektu na bytový 
dům 

Rekonstrukce budovy č.p. 
1339, Kadaň - DZR 

celková relľöìıstrukce objëktu 
- přestavba objektu na 
budovu sociálních služeb 
(domov se Zvláštním 
režimem) 

Inženýrské sítě Vinohrady - 

projektová dokumentace 
akce řeší napojení lokality na 
Základní inženýrské sítě 

Oprava barbakánu oprava povrchových úprav 
barbakánu 

Oprava střechy objektu ć.p. 
1663 v Kadani (kuželna) 

výměna střešní krytiny. 
výměna porušených části 
krovu 

Oprava ulice Vrchlického 
celková rekonstrukce ulice 
Vrchlického (komunikace. 
chodníky. veřejné osvětlení) 

Oprava ulice Bystřická oprava živičného povrchu 
komunikace 

Kadaňský hrad - rozšírení 
výstavních prostor 

rozšíření výstavních prostor 

kolumbária nová kolumbária 

veřejné osvětlení města 

modemízace veřejného 
osvětlení - výměna 
osvětlovacich těles 
(zaměřeno především na 
snížení energetické 
náročnostñ_ 

DDM Šuplík - oprava 
víceúčelového hřiště 

obnova povrchu 
víceúčelového hřiště 

9. MŠ - oprava kuchyně oprava prostoru varny vč. 
výměny části gastro vybavení 

3. ZŠ - výměna VZT výměna VZT Zařízení 
kuchyně (energetická úspora) 

školy a školská Zařízení 

Ostatní opravy a drobné 
investice na školách a 
školských zařízeních v 
majetku města zamerené 
především na úspory energií 

údržba budov a hřbitova 
ostatní opravy a drobné 
investice na budovách města 
a areálu hřbitova 

chodníky. komunikace 
Ostatní opravy a drobné 
investice na komunikacích 
města 

údržba Ostatní 
údržba veřejného osvětlení. 
vodních pr\/kù. dešťové 
kanalizace. veřejných WC 

184.370 

O7/2023 Kadaň ANO 

07/2023 Kadaň ANO 

probíhá Kadaň ANO 

04/2023 Kadaň ANO 

04/2023 Kadaň ANO 

06/2023 Kadaň ANO 

06/2023 Kadaň ANO 

01/2023 Kadaň ANO 

06/2023 Kadaň ANO 

04/2023 Kadaň. Brodce ANO 

07/2023 Kadaň ANO 

07/2023 Kadaň ANO 

07/2022 Kadaň ANO 

O3/2023 Kadaň ANO 

03/2023 Kadaň ANO 

03/2023 Kadaň, Uhøšťany. 
Prunéřov 

ANO 

probíhá Kadaň ANO 

Výše uvedené akce jsou zahmuty ve schváleném rozpočtu města na rok 2023. K úpravám v rozsahu akcí může dojit s ohledem na finanční možnosti 
města a aktuální potřeby města. 

Celkové předpokládané náklady na plánované akce Gnvestiční akce, opravy) a údržbu činí 184.370 mil. Kč. a to V souladu se schváleným rozpočtem 
města. 

Předpokládané náklady na jednotlivé akce nejsou Z důvodu probíhajících výběrových řízení blíže specífikovány. 

Vypracoval: lng. Karel Bazalka dne 06.01.2023


