
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL 
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01  Litovel 

Tel.: sekretariát 585 153 135, FAX 585 342 198, ústředna 585 153 111 
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz 

http://www.litovel.eu 

 
 

                   

 

Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
 
Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2015 a 
budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů doplnit:  

- název projektu 
- stručný popis projektu  
- rozpočet projektu v mil. Kč 
- plánovaný termín započetí projektu 
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 

 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Investiční plán města pro rok 2015 - seznam stavebních projektů 
    

      

Název projektu Stručný popis projektu 
Rozpočet  
v mil. Kč 

Plánovaný termín  
započetí proj. 

Předp.termín  
real. výběr řízení 

 
Rybníček, stavební úprava části ulice 

Litovel - lokalita Rybníček, rekonstrukce komunikace a části  
chodníku, vybudování parkovacího stání 3,8 květen červenec 

 
Nasobůrky - úprava silnice III. třídy na chodník 

Litovel - vybudování chodníku a bezpečného místa  
pro přecházení v místní části Nasobůrky 3,0 srpen květen 

 
Kanalizace v pěti místních částech  

Litovel - vybudování kanalizace v místních částech Rozvadovice, 
Unčovice, Březové, Víska  Chudobín 95,6 v realizaci již zrealizováno 

 
Dekontaminace skládky Nasobůrky Litovel - sanace skládky v místní částí Nasobůrky 128,0 v realizaci již zrealizováno 

 
Vestavba Muzea a zřízení depozitáře 

Litovel - rozšíření výstavních prostor v muzeu a  
zřízení nového depozitáře 19,7 v realizaci již zrealizováno 

 



Litovel, Pavlínka - lokalita pro RD - plynovod 
Litovel - lokalita Pavlínka, vybudování plynovodu pro rodinné  
domy (nová zástavba) 4,4 v realizaci již zrealizováno 

 
Oprava mostku a opěrných zdí u MVE ul. B. Němcové  

Litovel - oprava mostku a opěrných zdí u malé vodní elektrárny v 
ulici Boženy Němcové 3,0 září srpen 

 
Litovel, Pavlínka - výstavba chodníku Litovel - lokalita Pavlínka, vybudování nového chodníku 3,3 v realizaci již zrealizováno 

 
Ul. Masarykova - úprava chodníků a komunikace 

Litovel - ulice Masarykova, předláždění chodníků 
vč. rekonstrukce vozovky 2,8 září červen 

 
Švédská ul. - předláždění ulice Litovel - předláždění ulice Švédská 1,9 v realizaci již zrealizováno 

 
Rozvadovice - prodloužení kanalizace Litovel - prodloužení kanalizace v místních části Rozvadovice 1,0 září/listopad červ./srpen 

 

      

       

Informaci zpracoval:  
1. 6. 2015 Mgr. Andrea Buchtová, referent odboru MHaSI 

 

 

 

 


