
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
Poskytnutí informací 
 
 

Dne 6. 2. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o 

poskytnutí následujících informací: 

 

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. 

 
 

Požadované informace Vám posíláme přílohou tohoto sdělení. 

 

 

 

 

Mgr. Petra Svačinová 

právník úřadu  

 

 

 

Příloha: Investiční plán Odboru investic pro rok 2020 

 

                          Odbor právní 

Vyřizuje:  Mgr. Petra Svačinová                       

e-mail   petra.svacinova@mesto-kromeriz.cz                               

č. tel.                573 321 307 

datum   21. února 2020 

číslo jednací    MeUKM/015802/2020 

poř.č.             IN – 9/2020 

 

 

 

 

 

 

 



Investiční plán odboru investic pro rok 2020

Název projektu Popis projektu Projektant Rozpočet projektu
Termin 

zahájení

Termín 

výběrového 

řízení

Polyfunkční dům Havlíčkova 1

 Jedná se o rekonstrukci a změnu využití 

stávající budovy na policejní stanici a 

bytový dům s celkem 29 bytovými 

jednotkami

 knesl kynčl architekti 

s.r.o. 
8 000 000,00 Kč III.21 XI.20

Parkovací dům

Jedná se o novostavbu pro dopravu – 

hromadnou garáž s celkem 137 

parkovacími stání

 knesl kynčl architekti 

s.r.o. 
38 000 000,00 Kč III.20 XI.19

Snížení energetické náročnosti 

domova zvláštního určení Lutopecká 

1422/1a

Zateplení, výměna výplní otvorů včetně 

rekonstrukce kotelny 

Energy Benefit Centre 

a.s. 40 000 000,00 Kč V.20 III.20

Sanace vlhkého zdiva radnice

viz. název projektu

Ing. Jakub Burý,  

Kroměříž 6 000 000,00 Kč IX.20 VII.20

Rekonstrukce technogie chlazení 

zimního stadionu

jedná se o výměnu technologie chlazení 

a stavební úpravy stávající ledové plochy 

včetně jejího bezprostředního okolí a 

osázení nových mantinelů.

Ing arch.Pavel  Bejček, 

Praha 37 000 000,00 Kč III.20 I.20

Optimalizace vnitřního klimatického 

prostředí objektu ZŠ Oskol 

v Kroměříži

Jeddná se o instalaci systému nuceného 

větrání s rekuperací odpadního tepla pro 

prostory kuchyně a jídelny ZŠ

Energy Benefit Centre 

a.s. 4 520 000,00 Kč V.20 VII.20

výměnu výtahů s náhradním zdrojem 

v budově Domova pro seniory 

Vážany viz. název projektu

Ing. Jakub Burý, 

Kroměříž 3 000 000,00 Kč IX.20 VIII.20



Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovam IV. etapa
viz. název projektu Ing. Jan Zona,  Kroměříž 6 200 000,00 Kč VII.20 VI.20

Projektová příprava-Rekonstrukce a 

dostavba zimního stadionu v 

Kroměříži projekční činnost 3 000 000,00 Kč V.20 III.20


