


Seznam stavebních projektů v letech 2019 -2022
(pracuji s rozpočtem odboru rozvoje pro rok 2019)

Investiční akce Popis projektu Projektová kancelář Finanční rozpočet projektu Termín započetí projektu Výběrové řízení

Sportovní areál Kotojedy stavební práce, vybudování multifunkčního sportovního hřiště, Kroměříž – Kotojedy Ing. David Zapletal 7,5 mil. již v realizaci sport cité + s.r.o., IČO: 04929845

Přechody pro chodce - realizace zvýšení bezpečnosti Přechod Moravská-Vrobelova,Místo pro přecházení Vážany u Domova důchodců, ul.LutopeckáCentroprojekt Group a.s. 3.23 mil. 2019

ZŠ Slovan - 4. etapa Oprava sociálních zařízení 1,8 mil 2019

ZŠ Oskol - vzduchotechnika Snížení ekologické zátěže životního prostředí prostřednictvím instalace systému nuceného větrání v budově Základní školy Oskol v KroměřížiEnergy Benefit Centre a.s. 1,9 mil. před vyhlášením VŘ vyhlášení proběhne na konci ledna 2019

Povrchy sportovních hřišť Oprava stávajících umělých povrchů sportovních hřišť 2,4 mil. příprava květen

Revitalizace náměstí Míru Oprava stávajících zpevněných ploch, stavba nových zpevněných ploch, stavba vodních prvků vč. kombinádrže s retenční nádrží a šachta pro uložení technologie vodních prvků. V rámci stavby bude vybudována přípojka vody, kanalizace a elektro k vodnímu prvku, dojde k opravě části vodovodu a k rozšíření veřejného osvětlení a doplnění prostoru o stavbu pergoly, prvky mobiliáře a vegetační úpravyIng. Alena Vránová 10,7 mil. v realizaci SMO a.s.

Parkovací dům Havlíčkova stavební práce, vybudování parkovacího domu knes - kynčl architekti s.r.o. 115 mil 2020 vyhlášení proběhne v roce 2020

Polyfunkční dům Havlíčkova stavební práce, vybudování polyfunkčního domu formou rakonstrukce knesl - kynčl architekti s.r.o. 80 mil. 2020 vyhlášení proběhne v roce 2021

křižovatka Havlíčkova - Albertova stavební práce, přebudování  průsečné křižovatky na miniokružní RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, s.r.o 2,0 mil 2020 vyhlášení proběhne v roce 2020

Rotační kartotéky pro MěÚ Kroměříž Dodávka a montáž 2 ks rotačních kartoték včetně stavebních úprav a projekt interiéruGG ARCHICO a.s. 21,9 mil. 30.06.2019 vyhlášení proběhne na konci ledna 2019

Plán udržitelné městské mobility Zpracování Plánu udržitelné městské mobility (dále jen „PUMM“) pro město Kroměříž coby strategického dokumentu určeného k uspokojování potřeb mobility osob a firem. Dokument bude komplexně řešit dopravní dostupnost ve městě a jeho okolí za účelem zvýšení účinnosti dopravního systému, zlepšení kvality života a životního prostředíUDIMO s.r.o. 2 mil. v realizaci UDIMO s.r.o.

Rekonstrukce Vodní ulice - II. etapa Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní Ing. Vojtěch Řihák 15 mil (včetně I. etapy) 03.06.2019 PORR a.s.

opevnění čela skládky TKO Zachar Překrytí rekultivovaného čele skládky přechodovou stěrkopískovou filtrační vrstvou s následným  záhozem z lomového kameneVEGI, s.r.o 2,15 mil. podzim 2019 vyhlášení proběhne na konci léta 2019

Výtahy - DS Vážany Výměna stávajícího výtahu za nový evakuační výtah Ing. Jakub Burý Příprava projektové dokumentace 2020

Sportovní hala Vybudování nové sportovní víceúčelové haly v Kroměříži 30 mil úterý 1. září 2020 vyhlášení proběhne na konci roku 2020


