
 

 

Příloha č. 2 

 
Zásobník aktivit - oddíl 1 - přesunuté aktivity: 
 

Označení Název aktivity Komentář 

A01-01 Stanice zdravotnické záchranné služby 
aktivita přesunuta do zásobníku 
z důvodu změny rozvojové 
strategie ZZS LK* 

A01-02 
Obnovení činnosti porodnice 
v Nemocnici Frýdlant 

aktivita přesunuta do zásobníku 
z důvodu změny rozvojové 
strategie ZZS LK* 

A01-06 
Zřízení a provoz kontaktního místa 
České správy sociálního zabezpečení 

aktivita přesunuta do zásobníku 
z důvodu technické náročnosti 
na SW* vybavení ze strany 
ČSSZ* 

A04-03 
Podpora výstavby startovacích a 
malometrážních bytů 

aktivita přesunuta do zásobníku 
z důvodu finanční náročnosti a 
nezájmu soukromých investorů 

A10-01 Město bez bariér 
aktivita přesunuta do zásobníku 
z důvodu neschválení projektu 
SFDI* 

* Použité zkratky: ZZS LK (Zdravotnická záchranná služba  Libereckého kraje)  , ČSSZ (Česká správa sociálního 

  zabezpečení, SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), SW - software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Zásobník aktivit - oddíl 2 - aktivity živé databáze: 
 

Označení Název aktivity Komentář 

Z - 01 Rekonstrukce ulice Oblačná 
pro aktivitu byla zpracována PD, 
z moci úřední však bylo 
pozastaveno SP 

Z - 02 Parkoviště ul. Strmá (u koupaliště) 
pro aktivitu je vydáno platné SP 
včetně SP na odvodnění 

Z - 03 Rekonstrukce ulice Mládeže 
pro aktivitu je vydáno platné SP 
včetně SP na uložení vodovodu 

Z - 04 Rekonstrukce ulice V Úvoze 
pro aktivitu je vydáno platné SP 
včetně SP na uložení vodovodu 
a kanalizace 

Z - 05 
Okružní křižovatka na I/13 u nemocnice 
Frýdlant 

pro aktivitu propadlo ÚR 
(garantem je ŘSD) a zatím se o 
její realizaci neuvažuje 

Z - 06 
Přeložka silnice II/291 - Novoměstská, 
Frýdlant 

pro aktivitu je vydáno platné ÚR 
(garantem je ŘSD) a zatím se o 
její realizaci neuvažuje 

Z - 07 
Rekonstrukce ulice Lužická včetně 
terénního schodiště a jezdeckého 
schodiště 

pro aktivitu je vydáno platné SP 

Z - 08 
Rekonstrukce stávajícího hřiště kopané 
na umělý trávník III. generace 

pro aktivitu je vydáno platné SP 
(garantem aktivity je FK Slovan 
Frýdlant) 

Z - 09 
Zastřešení zimního stadionu ve 
Frýdlantě 

pro aktivitu je vydáno platné SP 
(garantem aktivity je HC 
Frýdlant) 

Z - 10 
Rekonstrukce komunikací - Erbenova, 
Zelená, Jarní, Skřivánčí a Jasmínová 

aktivita je ve fázi zpracované PD 

Z - 11 
Oprava místní komunikace včetně 
odvodnění - Na Stráni 

aktivita je ve fázi zpracované PD 

Z - 12 
Oprava místní komunikace včetně 
odvodnění - Spojovací 

aktivita je ve fázi zpracované PD 

Z - 13 
Okružní křižovatka na I/13 u základní 
umělecké školy 

aktivita je ve fázi přípravy PD 

Z - 14 
Rekonstrukce areálu radnice - 
parkoviště 

aktivita je ve fázi zpracované 
studie proveditelnosti 

* Použité zkratky: SP ( stavební povolení), PD (projektová dokumentace), ÚR (územní rozhodnutí),                                      

                              ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) 


