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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2017 a projektu RSP (registr 

stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání 

investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2017. Resp. seznamu 

investičních / stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujte uskutečnit v letech 2017 – 

2020. Případně jsou dokončovány z přechozích let a budou financovány z rozpočtu města, 

obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. 

U těchto projektů prosím uveďte: 

- Název projektu 

- Popis projektu 

- Projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 

- Finanční rozpočet projektu 

- Plánovaný termín započetí projektu 

- Předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce 

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2017, pokud obsahuje podrobné informace 

k daným akcím dle bodů uvedených výše. 

 

 

 

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

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace týkající se investičních plánů města pro rok 

2017 – 2020 ze dne 30. 1. 2017 níže uvádíme seznam akcí, které plánujeme realizovat 

v letošním roce a dalších nejbližších letech.  

 
Seznam plánovaných investičních akcí na rok 2017: 

 

- Most Pavlínka - oprava stávajícího mostu, projektová kancelář Link projekt s.r.o., 

Brno, předpokládaný rozpočet 15 mil Kč, plánovaný začátek realizace 10/2017, termín 

výběrového řízení na dodavatele 08/2017 

 

- Litovel ul. Bezručova – II. část od ul. L. Zátiší k mostku na Šargoun – úprava 

komunikace, projektová kancelář Nell projekt Zlín, předpokládaný rozpočet 2 mil. Kč, 

plánovaný začátek realizace 09/2017, termín výběrového řízení na dodavatele 07/2017  

 

- Litovel Čihadlo – úprava komunikace, projektová kancelář  DS-GEO projekt 

Olomouc, předpokládaný rozpočet 2 mil. Kč, plánované započetí realizace 08/2017, 

termín výběrového řízení na dodavatele 06/2017 



 

- Revitalizace sídlišť Uničovské předměstí – K. Sedláka – 2. etapa – realizace, 

projektová kancelář Printes Ateliér s.r.o., předpokládaný rozpočet 15 mil. Kč, 

plánovaný začátek realizace 05/2017, termín výběrového řízení 01/2017  

 

- Revitalizace historického centra – komunikace, chodníky a VO, projektová kancelář                             

MSM projekt Opava, předpokládaný rozpočet 3 mil. Kč, plánovaný začátek realizace 

akce 04/2017, termín výběrového řízení na dodavatele 02/2017 

 

-   Smíšená stezka pro cyklisty a chodce Litovel – Hrázky, vybudování cyklostezky, 

projekční kancelář Regionální Agentura pro Rozvoj Střední Moravy, předpokládaný 

rozpočet 3 mil., plánovaný začátek realizace 09/2017, termín výběrového řízení 

06/2017 

           

- Gymnázium J. Opletala – výměna oken v jednotlivých etapách, projekční kancelář 

Ing. Arch. Obenaus, předpokládaný rozpočet 16 mil. Kč, plánovaný začátek realizace 

akce 07/2017, termín výběrového řízení na dodavatele 02/2017 

 
 
              

 

Informaci zpracoval:  
1. 2. 2017 Ing. Marta Macharová, referent odboru místního hospodářství a stavebních investic 


