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Návrh investiční části rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2018 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
v souvislosti s přípravou návrhu rozpočtu na rok 2018 si Vás dovoluji žádat o předložení návrhů na 
přípravu a realizaci investic zajišťovaných prostřednictvím statutárního města Olomouc v území, které 
spadá do územní působnosti jednotlivých komisí městských částí. 
Váš seznam může obsahovat maximálně 2 akce k realizaci a 2 akce na přípravu za každou 
KMČ. Upozorňuji na skutečnost, že Vámi postoupený seznam bude předložen na jednání investiční 
komise k projednání. 
 
K požadavkům na realizaci  doplňte prosím tabulku plánu včetně komentáře, ve kterém uveďte název 
akce, stručný technický popis požadovaných prací a samostatně vyplňte tabulku viz. příloha, ke 
každému požadavku na zpracování projektové dokumentace. 
 
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 2018. 
 
Pozn.: Při vyplňování tabulek neslučujte buňky, řádky a neměňte formátování!!! 
 
A/ realizace staveb 

Plán investic roku 2018– požadavky  
P.
č. 

Název akce Stav PD Rozpočtové náklady    na 
realizaci v tis. Kč vč.DPH 

Komentář  

1. Hasičská 
zbrojnice SDH 
Holice 

příprava Rozpočtové náklady 
neupřesněny. 

Projekt a příprava 
projednávána v roce 2017.  
Jedná se o řešení pro 
vybudování zázemí pro SDH 
a další spolky. 

2. Dětské veřejné 
hřiště v ulici 
Ječmínkova 

příprava Rozpočtové náklady 
neupřesněny. 

Projednávaný návrh 
k realizaci v roce 2018. 
V dané lokalitě chybí dětské 
hřiště. Podpořeno peticí 
občanů. 

Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda propojení odkazuje na správný soubor a umístění.
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3. Lávka a 
cyklostezka do 
Holického lesa a 
průmyslové zóny 
Nový Svět 

Zpracová
na 

Cca do 50 mil. Usnesení RMO ze dne 
15.8.2017.  

 
B/ projektová příprava 

Plán investic roku 2018–  požadavky  
P.
č. 

Název akce Stav PD Rozpočtové náklady    na 
zpracování PD v tis. Kč 
vč.DPH 

Komentář  

1. ul. Partyzánská příprava Rozpočtové náklady 
neupřesněny. 

Havarijní stav stávající 
příjezdové komunikace 
k nové výstavbě RD.  

2. Stará Přerovská 
ulice projekt 
veřejného 
osvětlení 

příprava Rozpočtové náklady 
neupřesněny. 

Ulice nemá žádné VO, 
požadavek na lampy 
silničního typu, v ulici jsou 
firmy, pět nových rodinných 
domů a 5 stavebních parcel 
na rodinné domy, kde se již 
začíná stavět. 

3. Ulice U Pekárny - 
kanalizace 

příprava Rozpočtové náklady 
neupřesněny. 

Rodinné domy a firmy musí 
užívat septiky v uvedené 
lokalitě, občané žádají 
také novou vozovku, zatím 
mají štěrkovou komunikaci. 

 
 
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.  

 
Akce s rozpočtovými náklady 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 
2018, v takových případech nárokujte pouze zpracování projektové dokumentace. 

 
      

Vaše požadavky doručte v uvedené formě, prosím,  na odbor investic MmOl v termínu do 8. 9. 2018 
písemně a  e-mailem na adresu  vaclav.snajdr@olomouc.eu. 
   
S pozdravem 

 
 Mgr. Filip Žáček 
 náměstek primátora 
 
 
Příloha: viz text 
 
Na vědomí: 
PhDr. Pavel Urbášek, náměstek primátora 


