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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 2019. Resp. 

seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 

2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, 

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

U těchto projektů prosím uveďte:  

                                         -název projekt  

                                         -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 2019, pokud obsahuje podrobné informace 

k daným akcím dle bodů uvedených výše.  

 

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

 

Seznam plánovaných investičních akcí na rok 2019 

 

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. Realizace projektu byla zahájena v roce 2018. V roce 

2019 bude realizace dokončena. 

Projektová kancelář:  LINK PROJEKT s.r.o., Makovského náměstí 2, Brno 

Finanční rozpočet projektu:    25.800.000,- Kč 

Plánovaný termín započetí projektu:  duben 2018 

Výherce výběrového řízení:    Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

 

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. Realizace projektu byla zahájena v roce 2018. 

V roce 2019 bude realizace dokončena. 

Projektová kancelář:     Vodis Olomouc s.r.o. 

Finanční rozpočet projektu:    80.000.000,- Kč 

Plánovaný termín započetí projektu:   1. 4. 2018 

Výherce výběrového řízení:    Sdružení Litovel 2017 

 

3. 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 (poslední část). 

Projektová kancelář:   MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Finanční rozpočet projektu:   3.100.000,- Kč 

Plánovaný termín započetí projektu:  červen – září 2019 

Výherce výběrového řízení:   Jiří Novák, Uherský Brod 

 

4. 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. Realizace projektu 

byla z roku 2018 přesunuta na rok 2019. 

Projektová kancelář:   Šarniková elektroprojekce, Zolova 17, Olomouc 

Finanční rozpočet projektu:    4.000.000,- Kč 

Plánovaný termín započetí projektu:   2. polovina roku 2019 

Předpokládaný termín výběrového řízení:  1. polovina roku 2019 

 

5. Název projektu: Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Litovel 

Popis projektu:  

Předmětem projektu je úprava stávajícího chodníku a jeho přestavba do parametrů stezky pro 

chodce a cyklisty podél silnice II/449 ve městě Litovel. Začátek stavby je na ul. Žerotínova u 

kruhového objezdu, kde dojde k úpravě stávajícího chodníku a povolení vjezdu cyklistů na 

stávající nezatížený chodník. Stavba pokračuje vybudováním stezky pro chodce a cyklisty s 

odděleným nebo smíšeným provozem dále po ul. Uničovská směrem na obec Červenku. Návrh 

končí na hranici katastrálního území obce Litovel, kde stezka navazuje na plánovanou stezku pro 

chodce a cyklisty na katastrálním území Červenka. 

Projektová kancelář:    Projekční kancelář MATULA 

Finanční rozpočet projektu:    12.500.000,- Kč 

Plánovaný termín započetí projektu:   červen 2019 

Předpokládaný termín výběrového řízení: březen – duben 2019 

 

6. Název projektu: Radniční Morava – řešení havarijního stavu 

Popis projektu: 

SO 201 - „Most na příjezdu k budově na parcele č.st.104/5“ – počítá se s výstavbou nového 

mostu.  

SO 202 - „Most na ulici Husově“ – na tomto mostě se budou provádět pouze sanační, údržbářské 

práce 



SO301 - „Údržbové práce na nábřežních zdech“ – zde je změna, oproti původnímu projektu se 

nebudou provádět sanační práce na opěrných zdech.  Byl zpracován dokument: „Diagnostický 

průzkum a zjištění skutečného stavu mostu a nábřežních zdí“.  Na základě tohoto dokumentu se 

pravobřežní opěrná zeď bude muset vybudovat nová. Díky těmto okolnostem byl zpracován 

dodatek č. 1 a dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.   

Projektová kancelář:    Geocentrum Olomouc s.r.o.  

Finanční rozpočet projektu:    12.200.000,- Kč  

Termín započetí projektu:     říjen 2018 

Výherce výběrového řízení:    Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., 

 

7. Název projektu: Uničovský rybník, odpadní kanál 

Popis projektu: 

Vybudování nového požeráku – na místě současného požeráku jehož beton je zvětralý, bude 

proveden nový, z kvalitního vodostavebního betonu. Bude se jednat o typ požeráku s přepadovou 

šachtou a pohyblivou přepadovou hranou. 

Vybudování nové opěrné zdi – současná opěrná zeď u požeráku v délce 33 m bude vybourána 

a na jejím místě provedena nová, ale pouze v délce 22,5m. Zeď bude vysoká 2,56 až 2,9m. Šířka 

zdi v koruně bude 0,7m v základu 1,3 až 1,37rn. 

Oprava odpadního kanálu – současný trubní kanál od požeráku po vyústění v ulici Studentů 

má délku 132,7 m. Je proveden z betonových trub DN 600 mm, horně úseku pod silnicí, kde je 

štola výšky 1,3m v délce 7,5m. Na trase je 6 kontrolních šachet. V havarijním stavu je potrubí od 

požeráku po šachtu Š5, to je v délce 115 m. Staré betonové potrubí v délce 115 m bude 

vybouráno, včetně 4 ks šachet a ve stejné trase bude provedeno potrubí nové, DN rovněž 600 

mm. 

Projektová kancelář:    Ing. Hynek Hradský 

Finanční rozpočet projektu:    6.600.000,- Kč 

Termín započetí projektu:     říjen 2018 

Výherce výběrového řízení:    Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., 

 

8. Název projektu: Rekonstrukce elektroinstalace budov 778, 779 + vzduchotechnika 

vybraných kanceláří 

Popis projektu: 

Projektová dokumentace řeší: 

1) „totální“ rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých rozvodů v objektech na nám. 

Přemysla Otakara č.p. 778 a č.p. 779, 

2) instalaci klimatizace do vybraných kanceláří těchto objektů, které jsou v letních měsících 

přehřívány. 

Součástí rekonstrukce je v cca 80 % podlahové plochy kompletní výměna podlahových krytin, 

drobné stavební zednické práce a vymalování + úklid.   

Projektová kancelář:    AGP Projekční ateliér s.r.o. 

Finanční rozpočet projektu:    16.000.000,- Kč 

Plánovaný termín započetí projektu:   Září 2019 

Předpokládaný termín výběrového řízení: Duben – květen 2019 

 

 

Informaci zpracoval:  
6. 2. 2019 Bc. Petra Lacinová, referent odboru MHaSI 


