
Název projektu ZŠ náměstí Míru I. a II.etapa 

Stručný popis projektu Vybudování a vybavení odborných učeben, zateplení, 

VZT, otopný systém, výměna podlahových krytin, 

výmalba 

Projekční kancelář Energy Benefit Centre a.s. 

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

65 mil. Kč 2019 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

07/2018 – 07/2019 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

BREX spol. s r. o. 

 

Název projektu Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi 

Stručný popis projektu Realizace rekonstrukce objektu ve Věkově ulici (bývalé 

MŠ) na azylový dům (vznikne 10 lůžek pro ženy, 3 byty 

pro rodiny s dětmi a společné prostory), včetně zajištění 

bezbariérovosti a terénních úprav přilehlé zahrady.    

Projekční kancelář Hlaváček – architekti, s.r.o. 

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

18,2 mil. Kč 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

09/2018 - 3/2019  

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

Stavo – Union, stav.spol. s r.o. 

 

 

Název projektu Cyklotrasa Odra Nisa, úsek Barvířská-Hrazená 

Stručný popis projektu Výstavba nového úseku stezky pro pěší a cyklisty mezi ul. 

Barvířskou a Hrazenou/U Besedy, včetně související 

doprovodné infrastruktury jako součást páteřní 

mezinárodní cyklotrasy Odra-Nisa 

Projekční kancelář HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

9 mil. Kč 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

2020-2022 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

2020 

 

 

 

 



Název projektu Cyklotrasa Odra Nisa, úsek Košická-Poštovní náměstí 

Stručný popis projektu Výstavba nové stezky pro pěší a cyklisty v úseku od 

křižovatky ul. Dr.Horákové/Košická po Poštovní náměstí, 

včetně související doprovodné infrastruktury jako součást 

páteřní mezinárodní cyklotrasy Odra-Nisa o délce cca 2 

km 

Projekční kancelář HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

Dosud nespecifikováno, rozpočet bude zpracován v rámci 

DSP v závislosti na vybrané variantě trasy 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

2020-2022 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

2020 

 

Název projektu Kolem kolem Jizerek 

Stručný popis projektu Cyklistický okruhu kolem Jizerských hor spojující 

kulturní a přírodní dědictví na obou stranách česko-polské 

hranice 

Projekční kancelář JAP projekt s.r.o. 

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

1,6 mil. Kč 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

2020 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

2019/2020 

 

 

Název projektu Revitalizace zahrady MŠ Rolnička 

Stručný popis projektu Revitalizace zahrady MŠ o rozloze 2260 m² 

Projekční kancelář  

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

3,3 mil. Kč 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

2020-2023 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

2021 

 

 

 



Název projektu Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, 

úsek Oblouková-Londýnská 

Stručný popis projektu Realizace propojení nově dokončeného úseku cyklostezky 

za ČOV s pokračováním cyklotrasy od komunikace I/35 

(tubosider) ve směru na Machnín jako součásti 

mezinárodní cyklotrasy Odra Nisa na území SML 

Projekční kancelář Rybář-stavební s.r.o. 

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

5,5 mil. Kč 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

2020-2022 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

2020 

 

 

Název projektu Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. Května I.stupeň 

Stručný popis projektu Kompletní rekonstrukce budovy ZŠ I. stupeň, zateplení 

objektu a výměna výplní včetně tepelného zdroje 

Projekční kancelář Energy Benefit Centre a.s. 

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

71 mil. Kč 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

2019 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

První podještědská stavební s.r.o. 

 

 

Název projektu Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. Května II.stupeň 

Stručný popis projektu Vybudování odborných učeben, schodolez, zateplení 

Projekční kancelář Energy Benefit Centre a.s. 

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

44 mil. Kč 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

2019 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

Stavební společnost Gutenberg s.r.o. 

 

 

 

 

 



Název projektu Navýšení kapacit MŠ Pastelka 

Stručný popis projektu Výstavba nového dvoupatrového pavilonu a částečné 

rekonstrukci stávající vily MŠ. Součástí bude také 

rekonstrukce kuchyně. Kapacita bude navýšena o 40 míst a 

vytvoření jednoho oddělení pro 2-3 leté děti o kapacitě 25 

míst. 

Projekční kancelář FS Vision, s.r.o. 

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

61,5 mil. Kč 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

2020-2022 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

2020 

 

Název projektu Navýšení kapacit MŠ Motýlek 

Stručný popis projektu Realizací projektu dojde k nástavbě jednoho patra a 

celkové úpravě zahrady. Kapacita bude navýšena o 28 míst 

a vytvoření jednoho oddělení pro 2-3 leté. 

Projekční kancelář FS Vision, s.r.o. 

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

36,5 mil. Kč 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

2020-2022 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

2020 

 

Název projektu Navýšení kapacit MŠ Malínek 

Stručný popis projektu Výstavba nového dvoupatrového pavilonu a částečné 

rekonstrukce stávající vily MŠ. Rekonstrukce kuchyně a 

zajištění bezbariérovosti. Kapacita bude navýšena cca 40 

míst a vytvoření jednoho oddělení pro 2-3 leté děti 

Projekční kancelář FS Vision, s.r.o. 

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

44 mil. Kč 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

2020 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název projektu Rekonstrukce ZŠ Broumovská 

Stručný popis projektu Zateplení plášťů budovy školy, výměna výplní okenních 

a dveřních otvorů 

Projekční kancelář Energy Benefit Centre a.s. 

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

25 mil. Kč 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

2019 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

Pozemní stavitelství s.r.o. 

 

 

Název projektu Sociální bydlení města Liberce I.etapa 

Stručný popis projektu Rekonstrukce a rozšíření stávajících kapacit bytového 

fondu s limitovaným nájemným, bude zajištěno potřebným 

cílovým skupinám bydlení kvalitního standardu 

Projekční kancelář Jan Hošek (bytový dům „A-D“ Jablonecká 124/45, Dr. M. 

Horákové 144/10, Proboštská 268/1, Dvorská 169/2) 

Design 4 – projekty staveb, s.r.o. (bytový dům „E“ Orlí 

139/5) 

AGORA-architektonický a stavební ateliér, spol. s.r.o. 

(bytový dům „F“ Žitavská 393/6) 

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

71 mil. Kč 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

2018/2020 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

2Q/2019 domy B -E 

 

Název projektu Sociální bydlení města Liberce II.-IV.etapa 

Stručný popis projektu Výstavba nových bytových domů v lokalitách Dolní 

Hanychov, Staré Pavlovice, Na Žižkově 

Projekční kancelář  

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

84 mil. Kč 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

2020-2023 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

 

 

 

 

 

 



 

Název projektu Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný 

parkovací dům včetně zázemí 

Stručný popis projektu Vybudování integrované budovy přestupního terminálu 

příměstské a dálkové autobusové dopravy v dosahu městské 

hromadné dopravy a železniční dopravy, s možností 

zaparkovat automobily a přestoupit na veřejnou hromadnou 

dopravu. Objekt se skládá ze dvou oddělených projektů: 

• Přestupní Terminál veřejné dopravy včetně zázemí 

• Parkovací dům včetně zázemí 

Projekční kancelář Atelier 99 s.r.o. 

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

206 mil. Kč 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

2020-2022 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

2020-2021 

 

Název projektu Rekonstrukce lesnické infrastruktury v Městských 

lesích Liberec 

Stručný popis projektu Technické zhodnocení stávající lesní cesty bez provozního 

zpevnění na odvozní cestu se štěrkovou vozovkou v celkové 

délce do 1620 m 

Projekční kancelář  

Předpokládaný finanční 

rozpočet stavby 

9,7 mil. Kč 

Předpokládaný termín 

zahájení fyzické realizace 

2020-2023 

Předpokládaný termín 

zahájení VŘ na stavbu (popř. 

vysoutěženou stavební spol.) 

2020 

 


