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Stanovisko k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Z Vašeho podnětu na zaslání investičních plánů města Kopřivnice Vás odkazujeme na
schválený rozpočet města Kopřivnice, který naleznete na veřejně přístupných stránkách
města Kopřivnice zde:
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=finance-koprivnice#rozpocet
Záležitost investic mají povětšinou ve své gesci odbory rozvoje města Kopřivnice
(http://www.koprivnice.cz/urad/finance/rozpocet/2017orm.pdf) a odbory majetku města
(http://www.koprivnice.cz/urad/finance/rozpocet/2017omm.pdf) . Na březnovém zastupitelstvu města Kopřivnice (16.3.2017) budou schvalovány rozpočtovou změnou další
investiční záměry, které v tomto přehledu nejsou uváděny.
Ze schváleného rozpočtu vybíráme významnější projekty (nad 0,5 mil. Kč) u kterých Vám poskytujeme orientační informace o Vámi požadovaných skutečnostech, které budou záviset na
řadě okolností:
-

název projektu

-

stručný popis projektu

-

rozpočet projektu v mil. Kč

-

plánovaný termín započetí projektu

-

předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Netušíme přesně, co je míněno Vašim požadavkem „Plánovaný termín započetí projektu“, volně
jsme si jej přeložili jako „Plánované zahájení stavebních prací“. Termíny jsou orientační:

Název investiční akce / popis

1.

DDM - Kopřivnice - energetická opatřeníR

Rozpočet
(v tis. vč.
DPH)
8827

Předpoklad
vypsání výběrového
řízení na
dodavatele
probíhá

Předpoklad
zahájení stavební činnosti
06/2017

Jedná se o standardní energetická opatření na Domu dětí a mládeže v centru města - výměna oken, dveří, zateplení střešní konstrukce a obvodového pláště.
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MŠ Francouzská - energetická opatření R
2.

5.

7.

12450

4120

probíhá

06/2017

08/2017

10/2017

Jedná se o chodníkové těleso v délce cca 270 m a realizaci veřejného osvětlení. Součástí
stavby je přechod přes železniční trať. Realizace závisí na předem vybudovaných přeložkách ze strany majitelů a správců inženýrských sítí. Pravděpodobně bude realizace přesunuta na rok 2018.
Společná stezka pro chodce a cyklisty
Dolní Roličky - studie, PD, R

2550

05-06/2017

08/2017

Jedná se o přemístění místní komunikace do nové polohy, realizace společné stezky pro
chodce a cyklisty, odvodnění tělesa a kácení stromů na trase.
Parkoviště u Komerční banky a.s. - PD +
R

6.

06/2017

Jedná se o standardní energetická opatření na objektu mateřské školy na sídlišti Korej
města - výměna oken, dveří, zateplení střešní konstrukce a obvodového pláště, nádstavba
výukové místnosti
Chodník ul. Hřbitovní - R

4.

probíhá

Jedná se o standardní energetická opatření na objektu mateřské školy na sídlišti Sever výměna oken, dveří, zateplení střešní konstrukce a obvodového pláště, úprava pomocných konstrukcí.
MŠ Jeřabinka - energetická opatření - R

3.

8714

4700

10/2017

03/2018

Probíhá územní řízení. Realizace je závislá na dokončení příslušných správních povelení
a stavebního povolení. Jedná se o akci rozšíření kapacity parkovacích stání u objektu KB
na ulici Kadláčkova ze stávajících 10 na 43 z rozebíratelného materiálu.
Ul. Štramberská II. etapa - (I.část) - R

5000

Vybrán
dodavatel

probíhá

Vybrán
dodavatel

probíhá

07/2017

09/2017

Dodavatel stavby vybrán ve veřejné soutěži v roce 2016.
8.

Ul. Štramberská II. etapa - (II.část) - R

19500

Dodavatel stavby vybrán ve veřejné soutěži v roce 2016.
Parkoviště za MÚ - R
9.

10.

11.

3500

Jedná se o vybudování parkoviště pro 37 parkovacích stání a zřízení nového sjezdu
z účelové komunikace, výsadba zeleně. Je vydáno územní rozhodnutí, připravují se podklady pro stavební řízení.
Nadstavba střechy ZUŠ Zd. Buriana - PD
+R

8400

Probíhá výběrové řízení

06/2017

Jedná se o nadstavbu části objektu ZUŠ v Kopřivnici, patro nad stávajícícm baletním sálem ve prospěch multimediálních učeben, koncertního sálu a skladů hudebních nástrojů.
Centrum města - I. etapa - PD

2700

Vybrán
dodavatel

probíhá

Zpracovatel projektové dokumentace byl vybrán ve veřejné soutěži.
12.

Odkanalizování místní části Vlčovice a
Mniší - PD

3500

2/4

Vybrán
dodavatel

probíhá
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Zpracovatel projektové dokumentace byl vybrán ve veřejné soutěži.
Doplnění a úprava přechodu a
chod.tělesa na ulici Husova

1900

8/2017

9/2017

13. Jedná se o dopravní opatření, zahrnující realizaci a úpravu příčného prahu a náběhů
v místě přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty na ulici Husova, včetně úpravy přilehlých parkovacích pásů.
Parkoviště u KD Vlčovice - R

500

6/2017

8/2017

14. Realizace 12 parkovacích stání podél objektu kulturního domu ve Vlčovicích z rozebíratelného materiálu.
Rekonstrukce zázemí sport. areálu v Lubině - R

5665

Vybrán
dodavatel

probíhá

15. Doplnění sportovního zázemí o přístavbu šaten a sociálního zázemí a rekonstrukci stávajících sprch, výměna podlahových krytin a obkladů, oprava fasádních prků, rekonstrukce
zastřešení objektu.

16.

MŠ Mniší-rekonstrukce zahrady + chodníků - R

2600

04/2017

05/2017

Doplnění zahrady mateřské školy v místní části Mniší o herní prvky, rekonstrukce hospodářské budovy a výstavba altánu a zpevněných ploch.

Chodník podél ul. Štramberská - PD
(úsek od ul. Hřbitovní po ul. Pabla Neru17. dy)

400

04/2017

06/2017

Předmětem investice je vybudování cca 185 m nového chodníku v zámkové dlažbě.
Havarijní stavy místních komunikací most
2500
08/2017
18. M1 v Mniší
Oprava mostní konstrukce podle zpracované projektové dokumentace.
Rozšíření chodníku ul. Dělnická - Nádražní

750

08/2017

09/2017

09/2017

19. Jedná se o rozšíření stávajícího chodníkového tělesa o cca 1,5 m ve prospěch souběžného vedený cyklistického pruhu. Těleso chodníku je vedeno přes 3 železniční vlečky v délce cca 110 m.

20.

ZŠ Alšova - rekonstrukce sociálních zařízení

5500

05/2017

07/2017

Jedná se o III. Etapu rekonstrukce sociálních zařízení ve škole, a to v pavilónu družiny,
v úseku vedení školy a tělocvičny.
Ringhofferova vila – rekonstrukce objektu
– RD+1.etapa realizace

21000

04-05/2017

07/2017

Jedná se o rekonstrukci historického objektu v městském parku v Kopřivnici s neosecesistní výzdobou a štukaturou na fasádě (objekt není památkově chráněn). Předmětem
21. rekonstrukce je oprava fasády, změny stavebních dispozic ve prospěch obřadní svatební
síně a úpravy suteréních místností pro restaurační zařízení, úprava teras a nového nástupního prostoru do vily, včetně propojení se zelení městského parku. Součástí zakázky
jsou interiérové práce na výměně historických dřevěných podlah, repase okenních a dveřních křídel, vnitřní štukatury.
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22.

Rekonstrukce lávky přes žel. trať za
Tescem - R

3300

24

05/2017

Oprava a statické zajištění ocelové lávky dle projektové dokumentace v délce cca 64 m
včetně nástupních ramp..
Opravy místních komunikací

23

probíhá

2500

průběžně

průběžně

Jedná se souhrn opatření na místních komunikacích, které budou i v závislosti na stavu
povrchu po zimním období vyhodnoceny a postupně zveřejňovány za účelem úprav povrchů.
Rekonstrukce Letního stadiónu v Kopřivnici - PD

550

probíhá

probíhá

Jedná se o zadání projektové dokumentace – vybudování nové lehkoatletické draáhy a
hřiště kopané.
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Ing. arch. Milan Šmíd,
pověřený vedením odboru ORM
Městský úřad v Kopřivnici
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e-mail: milan.smid@koprivnice.cz
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