
Seznam priorit města na období 2010-2014 - akce do 10 mil Kč  
 

 

 
 
 

 
 
 

Priorita 
projektu 

Název akce Odhad 
nákladů 
v mil Kč 

Evid. 
číslo 

projektu 

Stav akce k  
prosinci 2011 

1 Oprava střech na penzionech 7 4. projektová 
dokumentace. 

2 Náves Mašov - rekonstrukce 8 1.  projektová příprava, 
stavební povolení 

3 Waldofská mateřská škola – nový objekt nebo 
rekonstrukce 

8 5. zpracování záměru 

4 DPS Granátová, výměna oken a balkónů Výšinka 5 7. realizace do 9/2012 

5 Rekonstrukce ulice Kinského 2 16. // 

6 Zahrada školky ul. 28.října 2 6. projektová příprava 

7 Hřiště Mašov – umělý povrch a oplocení  6,5 2. projektová příprava 

8 Nákup nového automobilu pro hasičskou jednotku 
obce 

4 12. hotovo  

9 Táborová základna Krčkovice – nový objekt 10 3. územní rozhodnutí   

10 Rekonstrukce Jeronýmovy ulice 2 15. částečně hotovo 

11 Valdštejn-pouze s dotací, různé práce, 
zabezpečení 

4x0,4 
mil/rok 

8. realizace průběžně     

12 Čapkova ul. – úprava chodníků a povrchu 2 17. povrch hotov 

13 Bytové zóny – výkupy pozemků, inženýrské sítě 5 10. // 

14 Divadlo – nejnutnější opravy 1.poschodí 2 14. realizace průběžně 

15 Zázemí parkoviště pod Valdštejnem – úprava 
parkoviště, nový objekt info+sociální zázemí 

8-10 9. stavební povolení 

16 Objekt pro dospělé klienty DC-Slunce všem-
dočasné řešení (viz akce nad 10. mil akce pod 
č.23) 

4 11. projektová příprava 

17 Povodňový plán a varovné systémy na Turnovsku 
– realizace jen s dotací 

0,5-1 
mil 

19. zpracování záměru 

18 Hřiště u ZŠ 28.října – rekonstrukce  povrchu 2 18. zpracování záměru 

19 Světelná křižovatka na náměstí Českého ráje – 
úprava chodníku u Belgic.dvora, semafory 

2,5 13. odloženo 

20 Revitalizace Dolánek – pod Dlaskovým statkem, 
kolem parkoviště, příp. jezírko, jen s dotací 

8 20. zpracování záměru 

21 Areál kolem Stebénky – revitalizace toku vč. cest 
(povodí Labe), úpravy pro příměsts. Rekreaci 
(město), pouze s dotací 

10 21. zpracování záměru 


