


 

 
 
 
 
 
 
Vyjád ření – Žádost o poskytnutí informací 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 12.1.2015 podáváme následující informaci 
k předpokládanému investičnímu plánu města Kroměříže na rok 2015. Jedná se o akce, které schválilo 
zastupitelstvo města Kroměříže ve svém rozpočtu a o akce, které byly započaty v roce 2014 a v roce 
2015 budou dokončovány. V rámci Programového prohlášení 2014-2018 nebudou v roce 2015 
realizovány nové investiční akce. 
 

1. IPRM – revitalizace zelen ě, zóna jihovýchod  

 

Popis projektu: Město Kroměříž v návaznosti na již úspěšně realizované projekty v rámci IPRM rozšířil plánovaný okruh 

revitalizovaného území o koncepční řešení revitalizace ploch na sídlišti Oskol a Zachar. Všechny upravované plochy řešené 

v projektu jsou veřejným prostorem sídlišť. Funkční využití ploch se nemění, dochází k rekonstrukci zpevněných ploch, 

povrchů hřišť a k obnově zeleně 

 

Rozpočet projektu:                          29 455 114 Kč 

Realizace projektu:                          9. březen 2015 až 31. červenec 2015  

Zhotovitel akce:                               SMO a.s. Otrokovice 

 

2. Rekultivace skládka Lutopecny – projekt v realizaci 

 
Popis projektu: Obsahem projektu je rekultivace skládky Lutopecny. V rámci rekultivace dojde ke snížení plochy skládky. 
Provedením rekultivace skládky se výrazně sníží riziko ohrožení životního prostředí, dojde k minimalizaci kontaminace 
podzemních a povrchových vod, sníží se plocha skládky a provede se začlenění skládky do okolního prostředí se zvýšením 
biodiverzity lokality. Skládka bude po obvodě odvodněna příkopy do Popovického potoka. Upravený a rekultivovaný povrch 
bude zatravněn a osázen stromy a keři. Po ukončení rekultivace bude území sloužit jako lesopark s funkcí biocentra. 

 

Rozpočet projektu:                        65 761 563,00 Kč 

Realizace projektu:                        07/2014-08/2014 

Zhotovitel akce:                             Rovina a.s.        

 
Oba projekty jsou spolufinancovány z finančních prostředků strukturálních fondů Evropské unie. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Bc. Dagmar Zedníková                 
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odbor rozvoje města 
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