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„Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf „

Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích 
Dvorská a Čelákovická. 
Cena díla: 4.535.538 Kč
Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní
společnost, s. r. o. , Děčín



Tato akce je prováděna souběžně
s rekonstrukcí splaškové kanalizace a 
vodovodu v ul. Čelákovická
Cena díla: 6.815.452 Kč
Investor rekonstrukce: SVS a. s., Teplice



"Oprava koryta potoka v ulici Myslivecká, Varnsdorf"

Obnova a lokální oprava 
břehového opevnění ve 
formě zděných opěrných 
zdí z lomového kamene.
Cena díla: 1.052.335 Kč. 
Zhotovitel: Chládek & 
Tint ěra, a. s. , Litoměřice



"Oprava střechy a zateplení 3. NP polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf"

Oprava střechy budovy polikliniky v ul. Poštovní, v rámci této zakázky se dále ve 
3.NP budovy provádí oprava elektroinstalace, výměna oken a zateplení
obvodových stěn. 
Celková cena díla: 11 851 619,- Kč.
Zhotovitel: Sdružení poliklinika Varnsdorf: GEDOS spol. s r. o., Česká Lípa, 
VABRUS s. r. o., Dlouhý Most





Veřejná osvětlení
Výměna 7 kusů stožárů se svítidly 
včetně zemního kabelového rozvodu 
v ul. Kmochova, 3 ks v ul. 
Otáhalova. V ul. Legií umístění 2 ks 
přechodových svítidel.
Cena díla: 703.259 Kč
Zhotovitel: Technické služby města 
Varnsdorf, s. r. o.



Výměně 7 kusů stožárů se 
svítidly včetně zemního 
kabelového rozvodu
v ul. Kovářská
a 5 ks v ul. Západní
Cena díla: 633.724 Kč
Zhotovitel: Technické služby 
města Varnsdorf, s. r. o.

Veřejná osvětlení



"Regenerace panelového sídliště Varnsdorf –
I. etapa 2012“ -část Parkoviště, chodníky a ostatní úpravy“





Výstavba parkoviště, chodníků, rozšíření VO, provedení vegetačních úprav a 
umístění mobiliáře v rámci regenerace panelového sídliště Západní – Husova ul. 
Vzniklo zde celkem 73 nových parkovacích míst + 4 pro ZTP. Na veřejnou zakázku 
byla poskytnuta podpora Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu „Podpora 
regenerace panelových sídlišť pro rok 2012“ ve výši 3.113.889 Kč. 
Celková cena díla: 4.559.066 Kč. 
Zhotovitel: Skanska a. s., Praha



"Regenerace panelového sídliště Varnsdorf –
I. etapa 2012“ -část Dětské hřiště 06“



Výstavba dětského hřiště včetně vybavení
herními prvky a dopadovými plochami v rámci 
regenerace panelového sídliště Západní –
Husova ul.
Na veřejnou zakázku byla poskytnuta podpora 
Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu 
„Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 
2012“ ve výši  886.111 Kč.
Celková cena díla: 1.297.362 Kč . 
Zhotovitel: Tomovy parky s. r. o., Turnov



„ Zdravotně – technické instalace ZŠ náměstí E. Beneše 
č. p. 469, Varnsdorf"

Kompletní výměna rozvodů vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace.
Cena díla: 949.249 Kč
Zhotovitel: STAMO spol. s r. o., Děčín



„Za řízení slaboproudé elektrotechniky a elektrická
instalace v I.NP., II.NP. a III.NP. objektu ZŠ náměstí E. 

Beneše č. p. 469, Varnsdorf"

Kompletní instalace ELS.
Cena díla: 2.590.129 Kč
Zhotovitel: JVB Engineering s. r. o., Rumburk





„ Výměna oken v bytových panelových domech 
č. p. 2739,2740 a 2741 ve Varnsdorfu“

Demontáž stávajících oken, dodání, doprava a montáž
nových plastových oken, vnitřních parapetů, úprava 
vnějších parapetů, zednické začištění a likvidaci 
odpadů ve třech panelových domech v ul. Křižíkova a 
Edisonova.
Cena díla: 2.187.886 Kč
Zhotovitel: Svět oken, s. r. o. Pardubice 



"Rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Lidické ve Varnsdorfu“

Demolice staré lávky a výstavba nové v 
kombinaci dřevo ocel. 
Cena díla: 1.276.760 Kč
Zhotovitel:  Zeps s. r. o., Lindava



„Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace 
ve Varnsdorfu"

Letos byly touto technologií opraveny 
komunikace Sedlářská, Reslova, 
Bratislavská,Ptáčnická, Nemocniční, 
Myslivecká, I. Olbrachta a Cyklistická
Cena díla: 1.495.184 Kč
Zhotovitel: KAT stavební a. s., Brno



"Celoplošné opravy MK technologií ABS ve Varnsdorfu"

Opravy městských komunikací Husova, Kamenná, 
Legií, Lužická, Prostějovská, Školní a Zámečničká
technologií ABS.
Cena díla: 1.617.904 Kč
Zhotovitel: S a M silnice a mosty Děčín, a. s.



"Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby 
k Albertu a úprava křižovatky v ul. Legií ve Varnsdorfu"

Úprava křižovatky a výstavba nového 
chodníku ze zámkové dlažby k Albertu.
Cena díla: 371.444 Kč
Zhotovitel: ZEPS s. r. o., Lindava



„Celoplošné opravy chodníků“

Opravy chodníků ze zámkové dlažby 
v ul. Pražská, Poštovní, Národní, Otáhalova.  
Oprava chodníku a ploch náměstí ze žulové
mozaiky.
Cena díla: 2.386.836 Kč
Zhotovitel: S a M silnice a mosty Děčín, a. s.,
Technické služby města Varnsdorf, a. s.



"Výstavba odstavných stání u plaveckého bazénu 
Edisonova ul. Varnsdorf"

U bazénu vzniklo 15 šikmých a 2 podélná odstavná
stání. 
Cena díla: 533.971 Kč
Zhotovitel: ZEPS s. r. o., Lindava.



„Ozvučovací a osvětlovací technika v Městském divadle 
ve Varnsdorfu“

V M ěstském divadle ve Varnsdorfu byla 
doplněna a obnovena stávající jevištní technika 
(reflektory, reproduktory,mikrofony a 
dataprojektor s notebookem) v celkové hodnotě
349.908 Kč. 
Zhotovitel: WD LUX s. r. o., Praha.



"Oplocení sportovního areálu ve Varnsdorfu"

Kompletní oplocení areálu u sportovní haly 
Cena díla 261.990 Kč.
Zhotovitel: Plotové systémy Petr Šanda, 
Česká Lípa



„Oprava dvouramenného schodiště včetně vstupní podesty 
č. p. 512 ul. Národní, Varnsdorf a obnova souvisejících 

kamenných prvků.“



Částečná rekonstrukce vstupníčásti 
budovy.
Cena díla: 1.413.709 Kč.
Zhotovitel: GEDOS spol. s r. o., 
Česká Lípa



„Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu"

V ul. 5. května byla provedena demolice 
starého mostu a výstavba nového 
celodřevěného.
Cena díla: 1.425.797 Kč. 
Zhotovitel: ZEPS s. r. o., Lindava



„Oprava zpevněných ploch v areálu mateřské školy 

Křižíkova a Pražská “

Nové chodníčky ze zámkové dlažby.
Cena díla: 424.973 Kč
Zhotovitel: GEMA s. r. o.,  Varnsdorf



„Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Edisonova“

Cena díla: 476.690 Kč
Zhotovitel: Regia a. s, Varnsdorf



„Opravy a údržby MŠ a ZŠ“



„Vým ěna oken vč. p. 1838 ve Varnsdorfu“

Demontáž stávajících oken, dodání, 
doprava a montáž nových dřevěných, 
vnitřních parapetů, úprava vnějších 
parapetů, zednické začištění, a 
následná likvidace odpadů na budově
Městského úřadu T.G. M. 
Cena díla: 1.718.773 Kč
Zhotovitel: ROFIS, s. r. o., Kysucké
Nové Mesto, SR



„ Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu 
RD v ul. Hradní, Varnsdorf - vodovod, splašková

kanalizace, dešťová kanalizace “

Stavba je součástí projektu, který řeší vybavení území pro budoucí výstavbu rodinných 
domů inženýrskými sítěmi a místní komunikací (1. etapa – stavba rozvodu kNN byla 
již v území realizována).
Cena díla: 2.492.149 Kč
Zhotovitel: Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o., Děčín



Na objektech v majetku města 
Varnsdorf

dále probíhaly v roce 2012 běžné opravy,
drobné stavební úpravy, odstraňování

havárií, zabezpečení a jiné práce.
Pozornost se věnovala také investiční

přípravě na rok 2013.

Děkujeme za pozornost


