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Poskytnutí informací
Dne 17. 3. 2021 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 2021 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 2021. Resp.
seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v
letech 2021-2022. 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 2021, pokud obsahuje podrobné
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Požadované informace Vám posíláme přílohou tohoto sdělení.

Mgr. Petra Svačinová
vedoucí odboru Útvar tajemníka

Přílohy:
Příloha č. 1 - Seznam stavebních projektů odboru investic v letech 2021 – 2022
Příloha č. 2 - Seznam projektů odboru regionálního rozvoje v letech 2021 – 2022

Seznam projektů odboru regionálního rozvoje v letech 2021 - 2022
Investiční akce
Agility hřiště Vážany
Chodník Lutopecká
Propojení ulic Skopalíkova a
Zborovská
PD Kanalizace Těšnovice - prodloužení
stoky T, 1. etapa
PUMPTRACK
Singletrail Kroměříž
PD Cyklostezka Postoupky
PD Cyklostezka Kotojedy - Vážany
Studie Cyklostezka Skaštice - Bílany
Studie Stezka pro pěší a cyklisty Kotojedy - Kotojedská
Studie Zjednosměrnění ulice Generála
Svobody
PD Parkoviště Zachar - Nitranská
Azylový dům pro muže ASTRAS

Popis projektu

Projektová kancelář

Finanční rozpočet projektu

Termín započetí projektu

Výběrové řízení

investice do cvičebních a informačních
prvků
stavební práce
Ing. Zdeněk Vladyka

01.03.2021

probíhá realizace

bude stanoveno na základě PD

2021-2022

2021-2022

stavební práce

Ing. Vojtěch Řihák

bude stanoveno na základě PD

2021-2022

2021-2022

projekční práce - dobudování
kanalizace v místní části Těšnovice
trať pro terénní cyklistiku
trasy pro terénní cyklistiku
projekční práce
projekční práce

-

2021-2022

2021

GERGEL, s.r.o.
Way to Nature, s.r.o.
Ing. Jakub Burý
-

-

2021
2021
2020
2021

květen/červen2021
jaro 2022
ve zpracování
duben 2021

studie

Projektování Staveb, spol. s r.o.

bude stanoveno na základě PD

2021

ve zpracování

studie

Ing. Zdeněk Vladyka

bude stanoveno na základě PD

2021

ve zpracování

studie

Ing. Zdeněk Vladyka

bude stanoveno na základě PD

2021

ve zpracování

projekční práce
stavební práce

Ing. Vojtěch Řihák
BAUMAS projekt, spol. s r.o.

bude stanoveno na základě PD
3 500 000,00

2021
2021

ve zpracování
2021-2022

-

300 000,00

850 000,00
2 000 000,00

Útulek pro kočky a skladovací prostory stavební práce

Ing. Kateřina Foltýnová

4 700 000,00

2021

2022

Revitalizace Lesoparku Barbořina

Bc. Tomáš Zavadil

1 000 000,00

2021

2021

Zahrada OLOMOUC s.r.o.

1 063 000,00

2021

2021

Revitalizace naučné stezky Hráza

stavební úpravy + mobiliář
stavební úpravy + mobiliář + herní
prvky

