Největší investiční akce zrealizované v roce 2007
Dokončení atria Městské galerie Jirkov
Stavební úpravy realizovala firma IZ-Real s.r.o. Jirkov za smluví cenu 563.372,-Kč.
Výhybka trolejového vedení Dvořákova x Studentská
Akci zajišťuje DPCHJ a.s. za finanční spoluúčasti města Jirkova (1 mil. Kč).
Vybudování ubytovacích prostor na zámku Červený Hrádek
Na tuto akci byla zpracována projektová dokumentace, jednalo se o vybudování dalších
ubytovacích prostor na zámku a to v přízemí jižního křídla objektu. Na tuto akci bylo
vyhlášeno výběrové řízení, které vyhrála stavební společnost RRR s.r.o. Chomutov. Stavba
byla provedena za smluvní cenu 1.155.267,61 Kč.
Zhotovení ústředního topení v recepci zámku Červený Hrádek
Provedeno v rámci zhotovení ubytovacích prostor v bytu bývalého kastelána.
Vybudování nové cvičné a sušící věže v areálu Sboru dobrovolných hasičů
Vyhlášeno výběrové řízení, které vyhrála firma FISAD s.r.o., která stavbu provedla za
smluvní cenu 577.987,- Kč.
Dovybavení kuchyně 1.ZŠ gastropřístroji
Prováděla firma Fisad s.r.o. za smluví cenu 1.425.367,- Kč včetně stavebních úprav.
Zpevnění stanovišť pro separační nádoby na odpad
Prováděl PSJ s.r.o za cenu 168.535,-Kč v ul. Zátiší, Budovatelů, Obr. míru, Nerudova,
Červenohrádecká, Na Stráni, K. Marxe, Pod Přivaděčem, Školní a Březenec.
Zkapacitnění veřejného osvětlení v dosahu kamer MěP
Umístění nových lamp VO včetně kabelového napojení, prováděl správce VO Podnik služeb
Jirkov, s.r.o.
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Jiráskova
Společná akce se SČE a.s., umístění nových lamp včetně nových kabelových rozvodů. Stavbu
prováděla firma ELINS Litvínov s.r.o za smluví cenu 730.121,- Kč.
MěÚSS U Dubu a Mládežnická - vybudování chladicích boxů
Prováděla firma Chladírenství s.r.o. Chomutov za smluvní cenu 277.979,- Kč.

Vybudování dětských hřišť
•
•

hřiště v ul. Na Borku - hrací prvky dodala firma Dřevoartikl s.r.o. za smluvní cenu
299.844,- Kč,
hřiště v ul. Alešova - hrací prvky dodala firma Prolemax s.r.o. za smluví cenu
400.000,- Kč. Město Jirkov zajistilo připravení plochy, oplocení provede Podnik
služeb s.r.o.

Generální oprava mostu mezi 2. a 4. ZŠ
Stavbu prováděla firma Fisad s.r.o. za smluvní cenu 2.174.034,80 Kč.
Rekonstrukce komunikace v ul. Nerudova
Oprava komunikace po prováděné rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu, kterou
prováděly SČVaK a.s., který rekonstrukci ul. Nerudova spolufinancoval. Na dodavatele
vyhlášeno výběrové řízení, které vyhrála firma Strabag s.r.o. Akce provedena za smluví cenu
2.110.529,80 Kč.
Rekonstrukce komunikace ul. Nerudova - II. etapa
Stavbu provedla firma Stavby silnic a železnic a.s. za smluvní cenu 2.001.994,- Kč. V rámci
této rekonstrukce došlo ke kompletní rekonstrukci živičného povrchu ve spodní části ul.
Nerudova.
Rekonstrukce ul. Školní v Jirkově - II. etapa
Vybudování nového živičného krytu, osazení nových obrubníků, zhotovení krajnic a
stanovišť pro komunální odpad. Akci prováděla firma Fisad s.r.o. za smluvní cenu 2.609.025,Kč.
Rekonstrukce ul. Gen. Svobody a ul. Pionýrů
Stavbu prováděla firma Stavant s.r.o. za smluvní cenu 1.325.723,- Kč, došlo k vybudování
nového živičného povrchu na chodníku v ul. Gen. Svobody a nového povrchu komunikace ul.
Pionýrů a zhotovení nových vstupů do objektů v obou ulicích.
Do investičních akcí patří i standardní údržba všech objektů majetku města: školy, školky,
knihovna, hasičská zbrojnice, galerie apod.

