Největší investiční akce zrealizované v roce 2004
Zpevněné plochy pro pěší III. etapa ul. Červenohrádecká - Červený Hrádek (tj. chodník
na Červený Hrádek) - v této III. etapě byl prodloužen chodník od přivaděče až po park na
Červeném Hrádku. Současně se provedly terénní úpravy a prořezání náletoých dřevin.
Součástí bylo zavezení rokle a osazení laviček, včeetně oprav veřejného osvětlení. Akci
prováděl Podnik služeb Jirkov, s.r.o. za celkovou částku 1 125 741,- Kč.
MěÚSS Mládežnická, náhradní zdroj pro evakuační výtah - podle nových předpisů
musela být tato akce zařazena do rozpočtu města. Realizací byla odstraněna závada, kterou
nám několik let vytýkala požární inspekce. Pro naléhavost jiných prací nemohla být dříve
zařazena do rozpočtu. Akci provedla firma FANAK, s.r.o. Chomutov za částku 1 990 000,Kč.
Rekonstrukce koupaliště na Červeném Hrádku - akce byla zahájena již na konci roku 2003
a bylo usilováno o to, aby koupací sezóna v roce 2004 byla zahájena již v novém prostředí.
Stalo se a veřejnost mohla zařízení používat již od června. V souvislosti s rekonstrukcí se
zjistilo, že staré napájecí zařízení vodou je v havarijním stavu a muselo být zčásti vyměněno.
Provozem se zjistilo, že musí dojít následně k celkové výměně havarovaného potrubí, což se
plánuje v rozpočtu pro r. 2005. Stavbu prováděla firma FISAD, s.r.o. Jirkov ve velmi dobré
kvalitě za částku 13 661 094,- Kč. V celkové sumě je započtena dotace z Ministerstva rozvoje
ve výši 3 000 000,- Kč. Jen pro zajímavost - ihned v 1. sezóně po rekonstrukci se opět
projevil vandalismus, který stál město bezmála 30 000,- Kč na opravách!!!
Rekonstrukce komunikace ul. Školní - chodník v této ulici byl v katastrofálním stavu a bylo
již nanejvýš nutné provést generální opravu od parkoviště kolem celého bloku. Akci
prováděla firma Vodohospodářská stavební, s.r.o. Chomutov za částku 1 309 494,- Kč. Město
hodlá v rekonstrukci pokračovat v závislosti na získání finančních prostředků.
Kogenerační jednotka na skládce TDO - ve zkratce jde o využívání bioplynu při tlení
odpadů k výrobě elektrické energie. Akci provedla firma Metall Quatro, s.r.o. Vysoká Pec za
částku 8 932 000,- Kč.
Z dalších investičních akcích jmenujme:
•
•
•
•
•
•
•

přístupová cesta pro invalidní občany z parkoviště ul. Pionýrů,
sanace pivovarských sklepů,
klimatizace v objektu kamerového systému MěP,
ústřední vytápění na zámku Červený Hrádek,
rekonstrukce dvora Galerie Jirkov,
vestavba bytové jednotky v ZUŠ, ul. Chomutovská,
vybudování nové spoj. trasy kamerového systému pro Městskou policii Jirkov.

