


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam investičních akcí Město Kroměříž na rok 2013. 

 
V rámci schváleného rozpočtu investičních akcí na rok 2013 jsou uvedeny následující akce. 
 

1) ZŠ Zachar - zateplení. Zateplení obvodového pláště a střechy včetně výměny výplní otvorů na 
pěti pavilonech ZŠ. Rozpočtové náklady ve výši 11 270 000,-Kč. Termín realizace červenec až 
listopad 2013. Předpoklad zahájení VŘ je stanoven na 2 Q/2013. 

2) MŠ Mánesova č. 3880 - zateplení. Zateplení obvodového pláště a střechy MŠ. Rozpočtové 
náklady ve výši 1 518 000,-Kč. Termín realizace červen až srpen 2013. Předpoklad zahájení 
VŘ je stanoven na 2 Q/2013. 

3) MŠ Mánesova č. 3880 - úprava venkovních prostor, oplocení, hřiště a chodníků. 
Provedení rekonstrukce venkovních ploch. Rozpočtové náklady ve výši 1 180 000,-Kč. Termín 
realizace září až listopad 2013. Předpoklad zahájení VŘ je stanoven na 2 až 3 Q/2013. 

4) Koupaliště Bajda - vybavení herními prvky a atrakcemi pro děti. Provedení rekonstrukce 
okolních venkovních ploch, konstrukcí a vybavení arálu. Rozpočtové náklady ve výši 2.760 
000,-Kč. Termín realizace duben až červen 2013. Předpoklad zahájení VŘ je stanoven na 
04/2013. 

5) Revitalizace oken budovy radnice – druhá etapa. Obnova a revitalizace dřevěných oken. 
Rozpočtové náklady ve výši 2 000 000,-Kč. Termín realizace květen až říjen 2013. Předpoklad 
zahájení VŘ je stanoven na 2 Q/2013. 

6) Kruhový objezd na náměstí Míru v Kroměříži. Doplnění středové plochy kruhového objezdu. 
Rozpočtové náklady ve výši 550 000,-Kč. Termín realizace září až říjen 2013. Předpoklad 
zahájení VŘ je stanoven na 2 Q/2013. 

7) Starý pivovar Expozice Karla Kryla. Rekonstrukce přízemí objektu na výstavní expozice. 
Rozpočtové náklady v investičním plánu na rok 2014 ve výši cca 11 300 000,-Kč. Termín 
realizace prosinec 2013 až červen 2014. Předpoklad zahájení VŘ je stanoven na 4 Q/2013. 

8) Slovanské náměstí – revitalizace. Revitalizace náměstí (zeleň, chodníky a ostatní plochy, 
městský mobiliář, vodní prvky, osvětlení atd. Rozpočtové náklady ve výši 13 000 000,-Kč. 
Termín realizace prosinec 2013 až červen 2014. Předpoklad zahájení VŘ je stanoven na 4 
Q/2013 

9) Revitalizace sídliště Slovan II. Revitalizace území v rozsahu 3,6 ha v rámci projektu IPRM. 
Revitalizace bytových bloků (zeleň, chodníky a ostatní plochy, městský mobiliář, hrací prvky 
atd. Rozpočtové náklady ve výši 15 000 000,-Kč. Termín realizace srpen - říjen 2013. 
Předpoklad zahájení VŘ je stanoven na 2 Q/2013. 
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10) Oplocení na SVČ Šipka ul. Kotojedská. Oprava zděného oplocení, na středisku volného 
času, statické zajištění. Rozpočtové náklady ve výši 700 000,-Kč. Termín realizace červenec - 
srpen 2013. Předpoklad zahájení VŘ je stanoven na 2 Q/2013. 
 

11) Rekultivace skládky Lutopecny. Rekultivace stávající skládky. Rozpočtové náklady ve výši 
cca 65 000 000,-Kč. Termín realizace v roce 2014. Předpoklad zahájení VŘ je stanoven na 4 
Q/2013 
 
 

Ostatní investiční akce ve fázi přípravy s předpokládaným termínem realizace v roce 2014. 
 
 

12) Květná zahrada – úprava plochy před květnou zahradou. 
13) Informační systém ve městě 
14) Pobytová loučka v podzámecké zahradě 
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