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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 2020 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 2020. Resp. seznamu 

investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. 

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 2020, 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 2020 

1. Sběrný dvůr 

Popis projektu: 

Jedná se o stavební záměr města Litovel vybudovat sběrný dvůr s odpady. Účelem sběrného 

svora je sběr, shromažďování a skladování odpadů jak kategorie ostatní (O), tak kategorie 

nebezpečný (N) od obyvatel města Litovel (prvotních původců odpadu). Výkup odpadů se 

nebude provádět. Dále v zařízení bude probíhat zpětný odběr elektrozařízení z domácností a 

oddělený sběr elektroodpadů, zpětný odběr použitých výrobků. Sběrný dvůr odpadů je tedy 

místem zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu. Ke zpětnému odběru 

elektra je vyhrazen mimo jiné také e-domek. 

 

Projektová kancelář:    TPstav Brno s. r. o.  

Finanční rozpočet projektu:    24.627.344,30 Kč s DPH 

Termín započetí prací:     červen – červenec 2020  

Zahájení výběrového řízení:   březen – duben 2020  

 



 

2. 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 

začala v roce 2019, dokončení je plánováno do dubna 2020. 

 

Projektová kancelář:    Šarniková elektroprojekce, Olomouc 

Finanční rozpočet projektu:    5.624.029,18 Kč s DPH 

Termín započetí prací:     červen 2019 

Dodavatel stavby:      SIGNALBAU a. s. 

 

3. 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:    6.050.000,- Kč s DPH 

Termín započetí prací:     duben 2020 

Dodavatel stavby:     SWIETELSKY stavební s. r. o. 

4. 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. 

Akce byla zahájena v roce 2019, dokončení je plánováno na červen 2020. 

 

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

Finanční rozpočet projektu:    17.599.137,26 Kč s DPH 

Termín započetí prací:     Září 2019 

Dodavatel stavby:      Elektro Jarmar s. r. o. 



 

5. Rekonstrukce lesní cesty za lesní školkou v Litovli 

Popis projektu: 

Předmětem projektu je řešení rekonstrukce stávající lesní cesty Litovelská za lesní školkou v 

Litovli. Řešená cesta se nachází východně od ČOV. Komunikace slouží jako páteřní lesní cesta, 

na kterou jsou napojeny ostatní lesní cesty. Úsek začíná od parkoviště u fotbalového hřiště, 

pokračuje dál podél skládky dřeva, lesní školky a pokračuje dále do lesa, kde je úsek ukončen 

točnou. Celková délka opravované komunikace je 1 768,77 m.  

 

Projektová kancelář:    NELL PROJEKT s. r. o. 

Finanční rozpočet projektu:    5.456.382 Kč s DPH 

Termín započetí prací:     Srpen 2020 

Dodavatel stavby:      LAZAM uničovská stavební s. r. o. 

 

 

6. Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447 

Popis projektu: 

Předmětem projektu je novostavba segregované cyklistické komunikace umístěné zejména 

v extravilánu a částečně v intravilánu podél silnice II/447 spojující město Litovel a jeho místní 

část Tři Dvory. Celková délka stezky dosahuje 1,654 km. Řešena je autobusová zastávka s 

přístupovým chodníkem a zřízení sedmi parkovacích stání. Součástí záměru je dále novostavba 

lávky přes drobný vodní tok, návrh přeložky vodovodního řadu DN 150 mimo těleso autobusové 

zastávky, zřízení veřejného osvětlení a další vyvolané přeložky inženýrských sítí povolené 

územním rozhodnutím. Stezka začíná ve městě Litovli v místě křížení s místní komunikací ul. 

Žerotínova a ul. Rybníček a končí v místní části Tři Dvory napojením na stávající chodník. 

 

Projektová kancelář:    Atelis – ateliér liniových staveb 

Finanční rozpočet projektu:    23.878.927 Kč s DPH 

Termín započetí prací:     dle přiznání dotace 

Zahájení výběrového řízení:    dle přiznání dotace. 

7. Revitalizace šaten sportovního areálu Sokolovny 

Popis projektu: 

Cílem celého projektu je revitalizace šaten a zázemí pro sportovce sportovního areálu Sokolovny 

(st. 737, k. ú. Litovel).  Stavební úpravy stávající Sokolovny jsou v rozsahu nových dispozičních 

změn objektu. Účelem je úprava pro aktuální využíváni a vytvořeni zázemí šaten pro novou 

sportovní halu a stávající tělocvičnu Sokolovny. Stavebně se jedná o úpravy šaten a 

hygienických zařízeni. V dalších letech by město Litovel chtělo vybudovat i novou sportovní 

halu, která by navazovala na stávající budovu Sokolovny. 

 

Projektová kancelář:   ASET studio, architektonická a projekční kancelář 

Finanční rozpočet projektu:   11.723.095,91 Kč s DPH 

Termín započetí prací:    červenec 2020 

Zahájení výběrového řízení:   duben – květen 2020. 



 

8. Výstavba tenisového areálu v Litovli – Komárově 

Popis projektu: 

Cílem celého projektu je vybudování nového tenisového areálu se třemi tenisovými kurty, 

zázemím pro sportovce včetně sociálního zázemí a WC, kompletně nového oplocení sportoviště, 

vybudování studny a závlahy.   

 

Projektová kancelář:    ASET studio, architektonická a projekční 

kancelář 

Finanční rozpočet projektu:    4.364.168,31 Kč s DPH 

Termín započetí prací:     červen 2020 

Zahájení výběrového řízení:    duben – květen 2020 

9. Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí IV. etapa 

Popis projektu: 

Návrh IV. etapy –ulice K. Sedláka obsahuje regeneraci uličního prostoru v této části ulice, řeší 

dopravní napojení na III. etapu v zrealizované části ulice K. Sedláka. Návrh IV. etapy výrazně 

uspokojuje požadavky především na parkovací stání, dále pak na dopravní dostupnost, 

kontejnerová stání a další. 

 

Projektová kancelář:    PRINTES-ATELIER s. r. o. 

Finanční rozpočet projektu:    16.930.988,89 Kč s DPH 

Termín započetí prací:     dle přiznání dotace 

Zahájení výběrového řízení:    dle přiznání dotace 

 
 

 

 

Informaci zpracoval:  

4. 3. 2020 Bc. Petra Lacinová, referent odboru místního hospodářství a stavebních investic 


