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Poskytnutí informací
Dne 20. 12. 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 těchto informací:
z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022.
U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov)
a to:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. kč
- plánovaný termín započetí projektu
- lokalita stavby
- zajištěno financování projektu ANO / NE
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na
základě naší prosby nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše
plánovaných investičních záměrů. V případě, že s uvedenými novými informacemi a
přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.
Pozn. Totožná žádost byla povinnému subjektu chybou datové schránky zaslána 23x.

K předmětné žádosti o informace Vám sdělujeme následující:
Na základě podkladů dodaných odborem investic Vám zasíláme požadované informace:

Město Kroměříž plánuje v roce 2022 zahájit dvě investiční akce týkající se pozemních staveb,
viz níže:
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Název projektu

Stručný popis projektu

Rozpočet
projektu
v mil. Kč

Loubí
Parkovací dům

Projekt řeší přístřešek pro
parkování kol a koloběžek,
který zastřeší parkovací plochu
se stojany pro jízdní kola a
koloběžky a skloubí
rekonstruovaný polyfunkční
dům a parkovací dům na rohu
ulic Havlíčkovy a Velehradské
v širším centru města
Kroměříže.
Akce řeší stavební úpravy
stávajícího objektu v rámci
rozšíření požárních únikových
cest, s čímž souvisí provedení
dvou nových venkovních
únikových schodišť, nového
krytého vstupu do objektu a
přeložek stávajících
areálových rozvodů vody,
kanalizace a vedení NN, které
jsou v kolizi s nově navrženými
venkovními únikovými
schodišti.

3,5

Požární
únikové cesty
v DPS Vážany

12,8

Plánovaný
termín
započetí
projektu
02/2022

Lokalita stavby

Dle
ukončení
výběrového
řízení,
předpoklad
2. polovina
roku 2022

Kroměříž,
místní část
Vážany

Kroměříž

Zajištěno
financování
projektu
(dotace)
NE

NE

V roce 2022 budou končit již zahájené investiční akce týkající se pozemních staveb. Ostatní
stavby, které bude v příštím roce odbor investic realizovat, mají povahu dopravních staveb.
Rozpočet počítá také s projekční přípravou budoucích projektů. Rozpočet odboru investic na
rok 2022 je dostupný zde:Rozpocet.mesto-Kromeriz.cz.

Mgr. Petra Svačinová
vedoucí odboru Útvar tajemníka
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