






 
PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽ PLÁNOVANÝCH PRO OBDOBÍ LET 2016 - 2018 

 
 
 

INVESTIČNÍ AKCE PROJEKTANT ROZPRACOVANOST 
PD 

VÝBĚROVÉ 
ŘÍZENÍ NA 

DODAVATELE 
STAVBY 

REALIZACE ROZPOČET 
vč. DPH 

DOTACE 

Rekonstrukce Domu kultury Kroměříž FORMICA s.r.o. 
Zlín 

dokončená 
RDS 

probíhá 4/2016 21 mil. Kč - 

Kroměříž, rekonstrukce školní družiny 
ZŠ Komenského 

TRIGON – 
projekt, spol. s 
r.o. Kroměříž 

DSP, zpracování 
RDS 

do 05/2016 06 – 08/ 
2016 

5 mil. Kč ano 

Rozšíření průjezdního profilu u 
křižovatky Rejdiště - Mánesova 

Ing. Ladislav 
Alster, Zlín 

dokončená 
DSP  

do 06/2016 2016 1,5 mil. Kč - 

Multifunkční hřiště Kroměříž, místní 
část Trávník 

Projekt-tým Zlín, 
spol. s r.o. 

zpracování 
DSP, DPVDS 

do 05/2016 od 08/2016 2,5 mil. Kč - 

Sportovní areál Postoupky Miroslav 
Vypušťák – 

stavitel 

zpracování 
 DUR, DSP, DPVDS 

do 07/2016 od 08/2016 3 mil. Kč - 
 

Úprava školní zahrady – polyfunkční 
hřiště, p.č. 228, k.ú. Bílany 

Miroslav 
Vypušťák – 

stavitel 

dokončená 
DSP, DPVDS 

realizuje firma 
K+S STAVEBNÍ 

s.r.o. 

od 10/2015-
06/2016 

4,8 mil. Kč -  

Snížení energetické náročnosti budov 
č.p.533 a 534 Kroměříž 

Ing. Eduard Šober 
Kroměříž 

aktualizace DSP, 
RDS 

od 04/2016 cca od 
07/2016 

8,5 mil. Kč ano 

Sociální zařízení v areálu sportoviště a 
výletiště Žlíbek Těšnovice 

TRIGON – 
projekt, spol. 

 s r.o. Kroměříž 

zpracování 
DUR, DSP, RDS 

do 08/2016 od 09/2016 2mil. Kč -  

Rekonstrukce sportovního a 
rehabilitačního centra mládeže 

Ateliér Šuráň 
s.r.o. Praha 

zpracování studie do 05/2017 od 06/2017 100 mil. Kč ano 

Rekonstrukce zimního stadionu 
Kroměříž 

Ateliér Šuráň 
s.r.o. Praha 

zpracovaná studie     

Rekonstrukce interiéru smuteční síně 
Kroměříž 
 

doposud 
nezadáno 

  2016   



DUR – dokumentace pro územní řízení 
DSP  – dokumentace pro stavební řízení  
RDS  – realizační dokumentace stavby 
DOS – dokumentace pro ohlášení stavby 
DPVDS    - dokumentace pro výběr dodavatele stavby 
SP – stavební povolení  
UR – územní rozhodnutí  
 
 
POPIS INVESTIČNÍCH AKCÍ 
 
Rekonstrukce Domu kultury Kroměříž 

 
Kompletní oprava střešní konstrukce nad společenským sálem Domu kultury Kroměříž vč. zateplení, napojení střešních 
svodů a přetoků, hromosvodu. Stavebně technický a statický průzkum střešních vazníků. Stavby řešena vč. profesí ZTI, UT, 
VZT, klimatizaci, elektro silnoproud a slaboproud. Interiérové práce – výměna podhledů, scénické osvětlení a rampy, úpravu 
pódia, návrh obkladů. 

 
Kroměříž, rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského 
 

 Přestavbu stávajících půdních prostor ZŠ Komenského, jak dispoziční změny půdních prostor, tak i změny profesí (ZTI, ÚT, 
    VZT, elektro atd.) 

 
Rozšíření průjezdního profilu u křižovatky Rejdiště – Mánesova 
 

 Rozšíření průjezdního profilu komunikace u křižovatky u Rejdiště – Mánesova, vybudování podélného stání automobilů, 
    přemístění stávajícího chodníku v souvislosti s rozšířením průjezdního profilu a rekonstrukce všech stávajících asfaltových 
    povrchů na ulici U Rejdiště. 
 

Multifunkční hřiště Kroměříž, místní část Trávník 
 
  Nové multifunkčního hřiště pro celoroční užívání. Povrch hřiště betonový česaný s provzdušněným betonem. Součástí hřiště je oplocení 
      výšky 400 cm, doplňkové vybavení a konstrukce (sloupky na tenis, odbíjenou, basketbalové koše, házenkářské branky, sítě), inženýrské 
            sítě (přípojka kanalizace pro odvodnění hřiště, přípojka elektrické energie pro osvětlení hřiště) a zpevněné plochy (přístupový chodník 
            k hřišti). 
 
 



Sportovní areál Postoupky 
 
 Polyfunkčního hřiště s umělým povrchem pro celoroční užívání, včetně oplocení, nové pískoviště vč. mobiliáře, dále návrh nového skladu 
        nářadí včetně zastřešení meziprostoru vymezeného novým objektem a  původním skladem st. p. č. 222, k.ú. Miňůvky, zpevněné plochy u 
        obou objektů, lanovou pyramidu s odpovídající dopadovou plochou, lezecí stěnu a prolézačky ev. fittnes prvky pro starší děti. 
 
Úprava školní zahrady – polyfunkční hřiště, p.č. 228, k.ú. Bílany   
 
 Polyfunkčního hřiště s polyuretanovým povrchem, včetně oplocení, se zázemím. Nově s přípojkou kanalizace, vody a elektroinstalace. 
      
Snížení energetické náročnosti budov č.p.533 a 534 Kroměříž 
 
        Zateplení objektů s výměnou původních oken na parcelních číslech 587/1 a 587/3 k.ú. Kroměříž čísla popisné 533 a 534. Rekonstrukce 
        plynové kotelny „PK-12“ v objektu č.p. 534 na Husově náměstí v Kroměříži, která je umístěna uvnitř objektu v 1.PP v místě stávající 
        plynové kotelny. 
 
Sociální zařízení v areálu sportoviště a výletiště Žlíbek Těšnovice 
 
 Vybudování nového sociálního zařízení včetně napojení na stávající inženýrské sítě. 
 
Rekonstrukce sportovního a rehabilitačního centra mládeže 
 
 Celková rekonstrukce objektu (dispoziční, profesní a technologie). 
 
Rekonstrukce zimního stadionu Kroměříž 
 
       Celková rekonstrukce objektů areálu zimního stadionu (dispoziční, profesní a technologie). 
 
Rekonstrukce interiéru smuteční síně Kroměříž 
 
 Investiční záměr je v jednání vedení města. 


