Dotaz:
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2015 a projektu RSP (registr
stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání
investičních plánů Vašeho města pro rok 2015. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2015-2017. Případně jsou dokončovány
z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města 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 2015, pokud obsahuje podrobné informace k daným
akcím dle bodů uvedených výše.

Odpověď:
Dobrý den,
na základě vaší žádosti vám zasíláme požadované informace o projektech, které bude
odbor ORM v letošním roce realizovat.
1) IPRM – Veřejná prostranství - Projekt 4
Popis: Projekt zahrnuje úpravu částí chodníků, zeleně herních prvků
veřejného prostranství sídliště JIH a vybudování nového parkoviště při
ZŠ Alšova
Projekční kancelář: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Fin. náklady: 9.500tis. Kč
Termín započetí: 07/2015
Termín výběrového řízení: 03/2015
2) SEVER RC2 a RC3 (parkování Trappes) PD
Popis: Jedná se vypracování projektové dokumentace, která řeší rozšíření a
úpravu zelených ploch v části Trappes místního sídliště Sever
Projekční kancelář: MSS Vsetín s.r.o.
Fin. náklady: 464tis. Kč
Termín započetí: v realizaci
3) Chodník Mniší II. etapa
Popis: Jedná se o vybudování nového chodníkového tělesa podél krajské
komunikace v místní části Mniší
Realizační firma: COLAS CZ, a.s.
Fin. náklady: 4.300tis. Kč
Termín započetí: v realizaci

4) Chodník ul. Janáčková
Popis: Jedná se vypracování projektové dokumentace pro realizaci nového
chodníkového tělesa na ul. Janáčková.
Projekční kancelář: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Fin. náklady: 199tis. Kč
Termín započetí: v realizaci
5) Parkování ul. Kadláčková
Popis: Jedná se vypracování urbanistické studie na návrh dopravních
opatření (projektové dokumentace), která řeší rozšíření parkování a
úpravu zelených ploch na ul. Kadláčkova
Projekční kancelář:
Fin. náklady: předpoklad 430tis. Kč
Termín započetí: 05/2015
Termín výběrového řízení: 03-04/2015
6) Demolice objektu č.p. 265
Popis: Provedení demolice stávajícího nevyužitého domu s č.p. 265. Po
odstranění objektu bude provedena úprava konečné plochy
zatravněním. Současně dojde k předláždění přilehlého stávajícího
chodníku.
Projekční kancelář: brücknerprojekt s.r.o
Realizační firma: DEMSTAV group, s.r.o.
Fin. náklady: 2.700tis. Kč
Termín provádění: 12/2014 - 05/2012
Termín výběrového řízení:
7) Rekonstrukce zimního stadionu – I. etapa – rekonstrukce chlazení
Popis: Projekt řeší kompletní výměnu chladícího zařízení a systému pro
výrobu ledové plochy vč. nové chladící betonové desky. Dojde ke
kompletnímu vybourání stávající chladící betonové desky vč.
kompletní demontáže zařízení strojovny chlazení a všech potrubí pro
chladící systém. Součástí dodávky jsou také nové mantinely a hráčské
lavice.
Projekční kancelář: brücknerprojekt s.r.o
Realizační firma: HOCHTIEF, a.s.
Fin. náklady: 30.000tis. Kč
Termín započetí: 04/2015 – 8/2015
8) MŠ Pionýrská – energetická opatření
Popis: Jedná se o provedení energetických opatření na školce MŠ pionýrská
tzn. výměnu okenních a dveřních výplní a zateplení vnějšího pláště
budovy.
Projekční kancelář: IR INSPECTIONS, s.r.o.
Realizační firma: MH-STAVBY, s.r.o.
Fin. náklady: 4.500tis. Kč
Termín započetí: 07/2015 – 08/2015
9) Bezbariérové město – II. etapa
Popis: Jedná se o přípravu projektové dokumentace na bezbariérové úpravy
komunikací pro pěší na trase od BUS nádraží po ul. Alšova podél ulice

Záhumenní a Čs. armády.
Projekční kancelář:
Fin. náklady: předpoklad 600tis. Kč
Termín započetí: 06/2015
Termín výběrového řízení: 05/2015
10) ZŠ E. Zátopka – energetická opatření – oprava vstupních schodišť
Popis: Jedná se opravu hlavního vstupního schodiště budovy učeben a
opravu schodiště a rampy budovy jídelny a družin.
Projekční kancelář:
Realizační firma: THERM, spol. s r. o.
Fin. náklady: 400tis. Kč
Termín započetí: 07/2015 – 08/2015
Termín výběrového řízení:
11) Centrum města – příprava řešení (PD-studie)
Popis: Přípravná projektová dokumentace na úpravu zpevněných ploch a
zeleně v centru města Kopřivnice
Projekční kancelář:
Fin. náklady: předpoklad 400tis. Kč
Termín započetí: 08/2015
Termín výběrového řízení: 06/2015
12) MŠ Jeřabinka – energetická opatření (zpracování realizační PD a EA)
Popis: Jedná se o provedení energetických opatření na školce tzn. výměnu
okenních a dveřních výplní a zateplení vnějšího a střešního pláště
budovy.
Projekční kancelář:
Fin. náklady: předpoklad 90tis. Kč
Termín započetí: 03/2015
13) MŠ Francouzská – energetická opatření (zpracování realizační PD a EA)
Popis: Jedná se o provedení energetických opatření na školce tzn. výměnu
okenních a dveřních výplní a zateplení vnějšího a střešního pláště budovy
Projekční kancelář:
Fin. náklady: předpoklad 90tis. Kč
Termín započetí: 03/2015

