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Návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2016
Vážení,
v souvislosti s přípravou návrhu rozpočtu na rok 2016 Vás žádám o předložení návrhů
na realizaci investic (práce provozního charakteru požadujte prostřednictvím Bc. Daniely Horňákové
tj. opravy, výsadba zeleně apod. u příslušných správců majetku) zajišťovaných prostřednictvím
statutárního města Olomouc v území, které spadá do působnosti Vaší komise.

Váš seznam může obsahovat maximálně 3 akce k realizaci.
K požadavkům doplňte tabulku včetně komentáře, ve kterém uveďte název akce, stručný technický
popis požadovaných prací, informace o již provedených přípravných krocích jinými odbory MMOl,
včetně odhadu nákladů. Dále k novým požadavkům přiložte orientační zákres do katastrální mapy.
Nebude-li komentář dostatečně vystihovat Váš požadavek na přípravu či realizaci akce, snižuje se tím
šance, že bude zahrnuta do plánu na rok 2016.

Pozn.: Při vyplňování tabulek neslučujte buňky, řádky a neměňte formátování!!!
A/ realizace staveb

Plán investic roku 2016 – požadavky
P. č.

Název akce

Stav PD

Rozpočtové náklady na
Komentář (případně příloha č.),
realizaci v tis. Kč vč. DPH uvést např., zda je vydáno
stavební povolení

1.

ul. Hamerská,
chodníky a
křižovatka

zpracovává
spol. DS
GEO

2.

kanalizace U
solných mlýnů

zpracována

Rozpočtové náklady prozatím Opakovaný požadavek KMČ kvůli
neupřesněny, odhad cca
ohrožení chodců ve vozovce
5.300 tis. Kč vč. DPH
z důvodu chybějícího chodníku a
parkujících vozidel a celkové
řešení křižovatky ul. Hamerská,
Staškova, Jaselská.
Rozpočtové náklady prozatím Požadavek KMČ z důvodu
neupřesněny
kritického stavu kanalizace a
vozovky v ulici U solných mlýnů.

3.

lávka přes železniční zpracovává
trať a cyklostezka
spol. DS
Holický les
GEO

Rozpočtové náklady prozatím Požadavek KMČ z důvodu
neupřesněny, odhad cca
chybějící infrastruktury pro pěší a
31.000 tis. Kč vč. DPH
cyklodopravu do již založeného
Holického lesa, zároveň stezka
propojí průmyslové zóny
Šlechtitelů a Průmyslová s centrem
města, význam pro celou
jihovýchodní část Olomouce.

B/ projektová příprava

Plán investic roku 2016 – požadavky
P. č.

Název akce

1.

Stav PD

Rozpočtové náklady na
zpracování PD v tis. Kč
vč. DPH

Komentář (případně příloha č.)

cyklostezka ul.
PD zatím
Holická od Baumaxu nezpracová
po Přerovskou ulici na

Rozpočtové náklady na
zpracování PD zatím
neupřesněny

2.

ul. U Pekárny –
kanalizace a
komunikace

PD zatím
nezpracová
na

Rozpočtové náklady na
zpracování PD zatím
neupřesněny

3.

kanalizace a
zpevněné plochy na
ul. Přerovská před
Motorestem Česká
Hospoda

PD zatím
nezpracová
na

Rozpočtové náklady na
zpracování PD zatím
neupřesněny

Požadavek KMČ na vybudování
cyklostezky (ne pouze cyklopruhů)
z důvodu chybějícího bezpečného
přístupu na síť již vybudovaných
cyklostezek v rámci města
Olomouce, protože z městské části
Holice nevede žádná cyklostezka.
Požadavek KMČ z důvodu
neexistující kanalizace a zároveň
havarijního stavu povrchu
zpevněné komunikace v ulici
s rodinnými domy a několika
firmami.
Požadavek KMČ z důvodu
kanalizace v havarijním stavu,
která je navíc parametricky
nevyhovující, stávající zpevněná
plocha je silně poškozena
parkováním těžkých nákladních
vozidel

Vzhledem k omezenému objemu finančních zdrojů je nutno

do seznamu požadavků

zařazovat přednostně akce typu:
 havárií, jejichž nerealizací může dojít k přímému ohrožení života nebo škodě na majetku
města ve velkém rozsahu.

Akce s RN nad 3 mil. Kč bez DPH u stavebních prací nelze bez zpracované dokumentace pro
provádění stavby a vydaného stavebního povolení zařadit do plánu realizace roku 2016,
v takových případech nárokujte pouze zpracování PD.

Vaše požadavky doručte v uvedené formě, prosím, na odbor investic MmOl v termínu
do 11. 9. 2015 písemně a e-mailem na adresu vaclav.snajdr@olomouc.eu

S pozdravem

Ing. Jaromír Czmero
náměstek primátora

Rozdělovník:
KMČ 1. Černovír - Hradisko
KMČ 2. Droždín
KMČ 3. Hejčín
KMČ 4. Holice
KMČ 5. Chomoutov
KMČ 6. Chválkovice
KMČ 7. Lazce
KMČ 8. Lošov
KMČ 9. Nedvězí
KMČ 10. Nemilany
KMČ 11. Tabulový Vrch
KMČ 12. Neředín
KMČ 13. Nová Ulice
KMČ 14. Nové Hodolany

KMČ 15. Nové Sady
KMČ 16. Nový Svět
KMČ 17. Olomouc-střed
KMČ 18. Olomouc-západ
KMČ 19. Pavlovičky
KMČ 20. Povel
KMČ 21. Radíkov
KMČ 22. Řepčín
KMČ 23. Slavonín
KMČ 24. Staré Hodolany - Bělidla
KMČ 25. Svatý Kopeček
KMČ 26. Topolany
KMČ 27. Týneček

