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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Žádáme o zaslání investičních plánů vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2018.
Resp. seznamu investičních / stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit
v letech 2018 – 2021. 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.
Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Seznam plánovaných investičních akcí na rok 2018:
1. Název projektu: Most Pavlínka
Popis projektu:
Předmětem VZ je zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka a řešení velmi špatného
stavebně technického stavu původního mostu přes řeku Moravu. Navrhovaná úprava začíná
za křižovatkou ulice Šmakalova a ulice Kollárova, pokračuje dále ulicí Kollárova s následným
přemostěním řeky Moravy a napojením do křižovatky ulice Pavlínka a ulice Sadová. Hlavním
objektem stavby je most přes řeku Moravu.
Projektová kancelář:
LINK PROJEKT s.r.o., Makovského
náměstí 2, Brno
Finanční rozpočet projektu:
22.000.000,- Kč
Plánovaný termín započetí projektu:
duben 2018
Předpokládaný termín výběrového řízení:
únor 2018
2. Název projektu: Myslechovice – splašková kanalizace – realizace
Popis projektu:
Předmětem realizace projektu předkládaného do OPŽP je vybudování oddílné kanalizace ve
městě Litovel - místní část Myslechovice, v dolní části obci Haňovice a společné části oddílné

kanalizace pro místní část Myslechovice a obec Haňovice. Likvidace odpadních vod bude
zajištěna napojením na stávající ČOV Litovel s dostatečnou kapacitou 40 083 EO. Realizací
projektu dojde k podchycení znečištění v počtu 415 EO. Vlastníkem kanalizace vybudované
tímto projektem bude žadatel, město Litovel.
Projektová kancelář:
Vodis Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41,
Olomouc
Finanční rozpočet projektu:
80.000.000,- Kč
Plánovaný termín započetí projektu:
1. 4. 2018
Předpokládaný termín výběrového řízení:
konec ledna 2018
3. Název projektu: Revitalizace sídlišť Uničovské předměstí – III. etapa – realizace,
příprava dalších etap, přeložky
Popis projektu:
Předmětem této veřejné zakázky je 3. etapa regenerace panelového sídliště v ulici K. Sedláka.
V rámci etapy dojde na stavební úpravy komunikace a chodníků, parkovacích stání, veřejného
osvětlení, městského rozhlasu, veřejné zeleně, stanoviště TKO a dodání mobiliáře (odpadkové
koše, stojany na kola).
Projektová kancelář:
PRINTES ATELIER, s.r.o., Mostní 54/11,
Přerov
Finanční rozpočet projektu:
15.700.000,- Kč
Plánovaný termín započetí projektu:
květen – srpen 2018
Předpokládaný termín výběrového řízení:
březen 2018
4. Název projektu: Gymnázium Jana Opletala – výměn oken
Popis projektu:
Předmětem této veřejné zakázky je pokračování ve výměně dřevěných špaletových oken na
objektu budovy Gymnázia Jana Opletala v Litovli (2. část ze tří)
Projektová kancelář:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
Legionářská 1085/8, Olomouc
Finanční rozpočet projektu:
4.500.000,- Kč
Plánovaný termín započetí projektu:
červen – září 2018
Výběrového řízení - výherce:
VŘ proběhlo v roce 2017 – dodavatelem je Jiří
Novák, Hradební 2336, Uherský Brod
5. Název projektu: Nové kabelové rozvody Unčovice
Popis projektu:
Nová stavba kabelového vedení veřejného osvětlení, rozhlasu a trubek optického kabelu
včetně technického zařízení. Jedná se z 90 % o podzemní zařízení. V obci bude umístěno 76
nových stožárů s lampami. Na 26 stožárech jsou umístěny reproduktory místního rozhlasu.
Stavba nového veřejného rozhlasu nahradí stávající zařízení občanské vybavenosti.
Projektová kancelář:
Šarniková elektroprojekce, Zolova 17,
Olomouc
Finanční rozpočet projektu:
2.000.000,- Kč
Plánovaný termín započetí projektu:
2. polovina roku 2018
Předpokládaný termín výběrového řízení:
2. polovina roku 2018

Informaci zpracoval:
23. 1. 2018 Bc. Petra Lacinová, referent odboru MHaSI

