
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C

v tis. Kč

Oddíl Název oddílu Kapitálové výdaje 2020 Dotace/jiné zdroje 2020 Strana

A Investice SmOl - rozestavěné 170 880 78 911 2 - 4

B Projektové dokumentace - rozpracované 26 123 0 5 - 12

C Projektové dokumentace - nové 19 420 0 13 - 14

D Investice SmOl - nově zahájené 111 970 29 000 15 - 18

E Nestavební investice 91 914 27 300 19 - 20

F Příspěvky jiným subjektům 24 484 0 21

A-F Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury 94 384 0

G Investice SNO, a.s. 25 000 0 22

CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A - G 564 175 135 211

REKAPITULACE

U veškerých kapitálových výdajů v příloze C se jedná o Individuální příslib

Uvádí se v záznamu o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku, který schvaluje příkazce operace a správce rozpočtu. Použije se v případě že je 

znám věřitel a výše výdaje u konkrétní výdajové operace. 
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/A

v tis. Kč 

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020*

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI 

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka SC Položka

Navrhovatel/R

ealizátor

1 Foersterova ulice, koordinovaný tah křižovatek, SSZ 52 000 52 000 52 000 0 38 800

Jedná se o opravu čtyř světelných signalizačních zařízení 

na křižovatkách Pražská x tř.Míru, Foersterova x 

tř.Svornosti, Foersterova x Na Vozovce a Albertova x 

Štítného. Součástí bude dále výměna stávajících 

koordinačních kabelů, které propojují tyto křižovatky a 

pokládka optického kabelu pro nově budovaný kamerový 

systém. Na křižovatce Pražská x tř.Míru bude vybudován 

nový ochranný ostrůvek. Celková výše dotace v žádosti 

činí 42,8 mil.Kč (do rozpočtu projektu byly zahrnuty 

náklady na PD, realizaci + rezerva na nepředvídané 

události ve výši 4,8 mil.Kč (z toho dotace 4 mil.Kč). První 

záloha 40% z CZV (50,38 mil.Kč), skutečná výše dotace 

se pak bude odvíjet od prostavěnosti v daném roce.

3.1 6121 OI/OI

2 Jantarová stezka - úsek Hodolanská Libušina, I. část 13 200 5 200 5 200 0 0

Jedná se o propojení nadregionální Jantarové cyklostezky 

v ulici U ambulatoria a navázání na její II.část, která se 

zrealizovala v r. 2015 u lávky pro pěší spojující Hodolany 

a Bělidla v ulici Bystrovanská. Podána žádost o dotaci ze 

SFDI. Realizace akce bude podmíněna získáním 

dotace. 

3.1 6121 OI/OI

3 Hůzovský most 2 100 2 100 2 100 0 0

Jedná se o demolici staré nevyhovující rámové 

konstrukce mostu a výstavbu nového monolitického 

uzavřeného rámu včetně nových železobetonových křídel.

- 6121 OI/OI

4 Polopodzemní kontejnery - Nové Sady 11 600 0 0 0 5 800

Jedná se o vybudování dvanácti stanovišť 

polopodzemních kontejnerů v lokalitě Nových sadů. Zvýší 

se tak kapacita obsahu nádob a sníží se počet stávajících 

nadzemních kontejnerů. 

Úhrada nákladů ve výši 11,6 mil. Kč bude podpořena z 

prostředků EKO-KOM,  jakmile bude obdržena dotace, 

bude tato vrácena na účet EKO-KOM . Podána žádost o 

dotaci. 

3.5 6121 OI/OI

A - Investice SmOl - rozestavěné

jedná se o rozestavěné akce a akce, na které budou k 31.12.2019 uzavřeny smlouvy
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/A

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020*

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI 

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka SC Položka

Navrhovatel/R

ealizátor

5
Protipovodňová opatření II.B etapa - související 

investice
45 400 17 400 17 400 0 0

Realizace zahájena v roce 2019 s dokončením v roce 

2022

Předmětem plnění jsou související investice prováděné 

SMOl v rámci stavební akce Povodí Moravy, s. p.. 

3.4 6121 OI/OI

6 Týneček - přechod pro pěší 11 145 6 800 6 030 770 0

Realizace zahájena v roce 2019 s dokončením v roce 

2020.  

Jedná se o novostavbu přechodu pro pěší v místní části 

Týneček v Olomouci, včetně navazující rekonstrukce 

kanalizace a vyvolaných přeložek IS. Podána žádost o 

dotaci.

3.2 6121 OI/OI

7 Tramvajová trať 8. května 96 600 96 600 74 200 22 400 24 500

Jedná se o komplexní rekonstrukci uličního prostoru vč. 

stávajících i nových inženýrských sítí. V celé trase je 

řešen kolejový pás.  Schválená dotace. Realizaci akce je 

nutné k získání dotace ukončit cca do poloviny 10/2020, 

poslední ŽoP je nutné předložit do konce 11/2020. 

3.1 6121 OI/OI

8
ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro 

polytechnické vzdělávání
21 300 0 0 0 2 935

Předpokládaný příjem dotace. Realizace ukončena v roce 

2019. 
1.1 6121 OI/OI

9 ZŠ Holice - odborné učebny 7 500 0 0 0 3 376
Předpokládaný příjem dotace. Realizace ukončena v roce 

2019. 
1.1 6121 OI/OI

10 Jantarová stezka - Nedvězí, Bystročice 5 108 0 0 0 3 500
Předpokládaný příjem dotace. Realizace ukončena v roce 

2019. 
3.1 6121 OI/OI

11 ZŠ Svatoplukova - dílny 5 538 4 150 4 150 0 0 Jedná se o doplatek již zrealizované akce. 1.1 6121 OI/OI

12 MŠ Svatoplukova - stavební úpravy 7 131 3 800 3 800 0 0 Jedná se o doplatek již zrealizované akce. 1.1 6121 OI/OI
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/A

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020*

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI 

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka SC Položka

Navrhovatel/R

ealizátor

13 ZŠ Svatoplukova - rekonstukce výdejny stravy 8 100 4 000 4 000 0 0

Realizace zahájena v roce 2019 s dokončením v roce 

2020.

Jedná se o rekonstrukci výdejny stravy, včetně úpravy 

dispozičního řešení dotčených prostor v ZŠ Svatoplukova 

v Olomouci.

- 6121 OI/OI

14 Blanická ulice - kanalizace 9 870 6 870 0 6 870 0

Realizace zahájena v roce 2019 s dokončením v roce 

2020. 

Jedná se o obnovu kanalizační stoky GIa DN 300, DN 

400, DN 500 z roku 1934, která je v části v havarijním 

stavu. Kanalizaci je nutné provést převážně v otevřeném 

výkopu s výměnou za nové kameninové potrubí. Součástí 

stavby je i obnova stavbou dotčených povrchů, včetně 

celoplošné opravy asfaltové komunikace.

3.7 6121 OI/OI

15 ZŠ Mozartova - hřiště 6 698 2 000 2 000 0 0 Jedná se o doplatek již zrealizované akce. 1.1 6121 OI/OI

16 Jiráskova - rekonstrukce stoky GVc a GV 13 089 3 000 0 3 000 0

Realizace zahájena v roce 2019 s dokončením v roce 

2020. 

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce kanalizační 

stoky GVc a GV v ulici Jiráskova v Olomouci a obnova 

stávajících kanalizačních odboček. 

3.7 6121 OI/OI

203 920 170 880 33 040 78 911Celkem oddíl A
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/B

v tis. Kč 

č. Název akce
Celkový 

náklad PD

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020*

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka

Strateg. 

cíl
Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1 Albertova – vnitroblok              533 477 477 0 0

Doplatek za DSP a DPS.

Akce řeší stavební úpravy a dopravně organizačních opatření v 

lokalitě Albertova – vnitroblok v Olomouci. Odhad realizačních 

nákladů 12 mil. Kč.

3.3 6121 OI/OI

2 Andělská - zahrádkářská kolonie 1 200 1 200 1 200 0 0

Doplatek za PD. 

Jedná se o novou zahrádkářskou kolonii s nezpevněnými 

příjezdovými komunikacemi, oplocením a napojením na elektrickou 

energii a zdroj vody.

- 6121 OI/OI

3
Čechovy sady - rekonstrukce 

sociálního zařízení
200 200 200 0 0

VŘ na PD v roce 2019. Zajištění všech stupňů PD. 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího zchátralého objektu v blízkosti 

ulice Palackého a vybudování sociálního zařízení tak, aby mohlo být 

využíváno veřejností. 

- 6121 OI/OI

4
Dělnická, Neředínská - propojení 

cyklostezka
194 72 72 0 0

Doplatek za inženýrskou činnost po vydání SP a DPS. 

Jedná se o propojení slepé ulice Dělnická s ul. Neředínskou.
3.1 6121 OI/OI

5
Dělnická II - rekostrukce komunikace a 

inž. sítí
910 700 700 0 0

Doplatek za zpracování DSP, DPS a zajištění SP

Jedná se o rekonstrukci komunikace a inženýrských sítí v úseku od 

ulice Neředínská po ulici U Kovárny. Předpokládá se společná 

realizace s akcí "Dělnická, Neředínská - propojení cyklostezka". vč. 

MOVO. Návaznost na akci "Dělnická - rekonstrukce kanalizace". 

3.7 6121 OI/OI

6
Dolní Hejčínská - rekonstrukce 

komunikace
190 128 128 0 0

Částka na úhradu IČ po vydání změny SP, zpracování změny DSP a 

DPS

Jedná se  o změnu povrchu komunikace a parkovacích stání v ulici 

Dolní Hejčínská z živičného na žulovou kostku, úprava a vyřešení 

návazností v místě volného prostranství mezi ulicí Štolbova a 

Mršťíkovým náměstím.

3.3 6121 OI/OI

7 Dolní Novosadská - bezbarierová trasa 1 070 800 800 0 0

Zajištění všech stupňů PD. 

Jedná se o bezbariérové úpravy ulice Dolní Novosadská s propojením 

na ulici Slanonínská. Mimo jiné bude řešeno umístění cyklodopravy do 

hlavního komunikačního prostoru ulice, dále přechody pro pěší a 

místa pro přecházení s dělícími ostrůvky a úprava stávajících 

zastávek MHD. V současné době práce na PD pozastaveny z důvodu 

zpracovávané studie proveditelnosti vybudování podjezdu místo 

železničního přejezdu přes trať OC - PV, který zpracovává SŽDC. 

3.1 6121 OI/OI

B - Projektové dokumentace - rozpracované

jedná se o rozpracované projektové dokumentace a PD, na které budou k 31.12.2019 uzavřeny smlouvy
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/B

č. Název akce
Celkový 

náklad PD

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020*

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka

Strateg. 

cíl
Položka

Navrhovatel/

Realizátor

8
Grygov lesní školka - elektrická 

přípojka
500 500 500 0 0

Zajištění DUR v rozsahu prováděcí dokumentace.

Z důvodu zlepšení produkce lesní školky a také s problémy se 

suchem je potřeba do školky vybudovat el. přípojku pro zajištění 

závlahy školky. PD řeší připojení lesní školky k elektrické síti. 

Elektrická přípojka bude využita pro čerpací zařízení k zalévání 

sazenic. Předpoklad dokončení PD 4/2020. 

- 6121 OI/OI

9
Grygov, skládka - náhradní přívod 

elektřiny
200 200 200 0 0

Zpracování všech stupňů PD.

Revizním technikem elektro bylo konstatováno, že přívodní kabel pro 

napájení uzavřené skládky Grygov je v havarijním stavu, z toho 

důvodu byla prověřována možnost jeho obměny, kde prostá oprava 

by představovala cca 3,4 mil. Kč. Proto byla prověřována možnost 

napájení z trafostanice na konci obce Grygov, která představuje 

poloviční trasu kabelového přívodu s polovičními naklády.

- 6121 OMZaOH/OI

10 Holice, smíšená stezka - II. etapa 240 140 140 0 0

Doplatek za zpracování DSP+DPS a zajištění SP.

Jedná se o vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty v lokalitě 

Holického lesa. Smíšená stezka se skládá z vnějšího oválu, který se 

prolíná se třemi vnitřními ovály a propojem cyklostezky, který 

navazuje již na vybudovanou cyklostezku. Akci lze při realizaci rozdělit 

na etapy. 

3.1 6121 OI/OI

11
Holická, Sladkovského - cyklostezka, 

rekonstrukce kanalizace a vodovodu
665 104 85 19 0

Doplatek za inženýrskou činnost po vydání územního rozhodnutí

Jedná se o cyklostezku spojující městskou část Holice přes ul. 

Sladkovského, která by byla realizována současně s opravou silnice 

III/03551 (koordinace s Olomouckým krajem). Jedná se o pruhy v 

komunikaci, kterou bude nutno rozšířit. Předmětem stavby bude i 

rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

3.1 6121 OI/OI

12 Horní, Dolní náměstí - fyzické bariéry 450 450 450 0 0

Odhad nákladů před výběrovým řízením na zpracování PD ve 

stupních DUR a DPS, plnění v r. 2020

Jedná se o vybudování sloupků na všech vstupech/výstupech z obou 

náměstí. Instalované sloupky umožní regulaci počtu vozidel uvnitř 

zóny a zároveň bude chránit centrum města a především jeho 

obyvatele a návštěvníky před hrozbou případného teroristického 

útoku. 

3.1 6121 OI/OI

13
Hraniční ulice - koordfinovaný tah, 

SSZ
1 086 850 850 0 0

Jedná se o doplatek za DSP a DPS a IČ pro stavební povolení.

PD na výstavbu nové světelné křižovatky a koordinovaný tah SSZ na 

ulici Hraniční. 

6121 OI/OI
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/B

č. Název akce
Celkový 

náklad PD

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020*

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka

Strateg. 

cíl
Položka

Navrhovatel/

Realizátor

14
Chomoutov - autobusová točna a 

zastávka
422 422 422 0 0

Zpracování všech stupňů PD. 

Jedná se o vybudování koncové zastávky na okraji místní části 

Chomoutov společně s vyčkávacím prostorem s napojením na IS, 

vybudování a stavební úpravy komunikací, parkovacích stání, 

chodníků, veřejného osvětlení, odvodnění komunikace, atd. 

3.1 6121 OI/OI

15
Chomoutov - vazba na Březce, 

cyklostezka
784 150 150 0 0

Rozdělení DUR - vyčlenění I. etapy, aktualizaci PD zadat zpracovateli 

DUR. Celá trasa se v projektu dělí na 6 úseků. Akce bude rozdělena 

na 2 etapy. I. etapa obsahuje úseky 2 až 5, tedy od  místa Lazecké 

střelnice, kde se lomí stávající cyklostezka Hejčínské louky, až po 

napojení hráze s komunikací ke hřbitovu v Chomoutově. 

3.1 6121 OI/OI

16
Chomoutov - vazba na Březce, 

cyklostezka. II. etapa
50 50 50 0 0

Částka na řešení majetkoprávních vztahů. Výstavba cyklostezky. Celá 

trasa se v projektu dělí na 6 úseků. Akce bude rozdělena na 2 etapy. 

II. etapa obsahuje úsek 1 a 6, tedy propojku od parkoviště stezky 

Hejčínské louky po stávající cyklostezku vedenou podél Moravy pod 

Černovírským mostem a trasu podél Chomoutovského jezera až po 

napojení na asfaltovou komunikaci ve vlastnictví obce Štěpánov 

lemující Chomoutovské jezero podél severozápadního břehu. 

3.1 6121 OI/OI

17
Chválkovická - vedení cyklistické 

stezky
716 86 86 0 0

Doplatek za inženýrskou činnost po vydání stavebního povolení + 25 

tis. Kč za PD přeložky CETIN

Vedení částečně samostatné a částečně dělené cyklostezky podél 

ulice Chválkovické od parkoviště u Kubátovy ulice po ulici Luční.

3.1 6121 OI/OI

18
Krematorium - ul- Křelovská - 

cyklostezka 
239 36 36 0 0

Doplatek za inženýrskou činnost po vydání územního rozhodnutí

I. etapa - Jedná se o první úsek cyklostezky propojující sběrový dvůr v 

Neředíně přes dva mosty u Globusu až po ulici Křelovská. Úsek od 

ulice Křelovská po most u Globusu byl již vyřešen formou opravy 

komuniakce. 

II. etapa - Jedná se o druhý navazující úsek cyklostezky od vyústění 

podél silnice II/635 na ul. Křelovská až po železniční přejezd ČD. 

3.1 6121 OI/OI
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/B

č. Název akce
Celkový 

náklad PD

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020*

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka

Strateg. 

cíl
Položka

Navrhovatel/

Realizátor

19 Křelovská svodnice 400 400 400 0 0

Jedná se o zkapacitnění svodnice, což vyřeší stávající kalamitní stav 

s odváděním srážkových vod z uvedeného území a současně zlepší 

odtokové poměry pro výstavbu přeložky Křelovské komunikace a 

rozvoj v lokalitě Pražská - východ.

Vzhledem ke komplikovaným majetkoprávním vztahům bude muset 

trasa svodnice zasahovat pouze na pozemky města a Olomouckého 

kraje tak, jak bylo předjednáno. Realizace akce by měla proběhnout v 

roce 2020 (nejlépe) nebo 2021.

3.4 6121 OI/OI

20
L10 - Lávka pro pěší přes řeku Bystřici 

ke Kaštanové ulici
1 363 1 091 1 091 0 0

Doplatek za PD

Jedná se o snesení a výstavbu nové lávky. Lávka je ve velmi 

špatném stavu, nemá normové převýšení a není kapacitní.

3.1 6121 OI/OI

21
Legionářská - Studenská, 

rekonstrukce komunikace
3 370 3 300 3 300 0 0

Náklad na aktuální doplnění a změnu PD ve stupni DUR a DSP

Souvisí s koncepcí zimního stadionu - akce byla připravena pro 

variantu multifunkční haly zahrnující malou i velkou halu. Jedná se o 

úpravy prostoru "U letadla", které zahrnují okružní křižovatku s ul. 

Legionářská, Studenská, Hynaisova, cyklostezku, chodníky, zeleň 

apod. 

3.2 6121 OI/OI

22
Legionářská - Brožíkova, rekonstrukce 

kanalizace a IS
1 385 70 70 0 0

Náklad na aktuální doplnění PD ve stupni DPS a aktualizaci soupisu 

prací - odhad

Souvisí s koncepcí zimního stadionu - akce byla připravena pro 

variantu multifunkční haly zahrnující malou i velkou halu. Jedná se o 

přeložky kanalizace a IS v areálu zimního stadionu. 

3.7 6121 OI/OI

23 Zimní stadion - Malá hala (demolice) 134 49 49 0 0

Zajištění DBP včetně soupisu prací, dodávek a služeb.Předpoklad 

dokončení PD 2/2020. 

Jedná se o komplexní odstranění stavby včetně okolních ploch, které 

souvisí s výstavbou nové melé haly.

- 6121 OI/OI

24 Most u Hájovny 500 500 500 0 0

Zpracování PD ve stupni DSP a DPS. 

Jedná se o rekonstrukci mostu zahrnující výměnu nosné konstrukce a 

sanaci mostních pilířu, v důsledku havarijního stavu mostu. 

Předpokad dokončení PD 05/2020. 

- 6121 OI/OI

25
Mošnerova - propojení a rekonstrukce 

komunikace
1 203 745 555 190 0

Doplatek za DSP, DPS a přeložky sítí. 

Jedná se o rekonstrukci komunikace, která v současnosti nemá 

obrubník ani krajnice, chybí část chodníků, VO, dochází k 

nebezpečnému míchání pěších a řidičů. Vše v oblasti, kde v minulém 

období probíhala velká výstavba. Zároveň budou řešeny IS. 

Předpoklad dokončení PD 8/2020. 

3.2 6121 OI/OI
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/B

č. Název akce
Celkový 

náklad PD

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020*

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 
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Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka

Strateg. 

cíl
Položka

Navrhovatel/

Realizátor

26 Mrštíkovo náměstí - přechod 557 350 350 0 0

Doplatek za PD

Výstavba nového přechodu pro chodce mezi křižovatkami s ulicemi 

Mrštíkovo náměstí a U Mlýnského potoka. Součástí PD je i 

zpomalovací práh křížení komunikace a cyklostezky. Předpoklad 

vydání ÚR 02/2020.

3.2 6121 OI/OI

27 Multifunkční hala Olomouc 9 535 5 905 5 905 0 0

Doplatek za DSP

Jedná se o vybudování moderní multifunkční haly. Součástí stavby 

budou dvě ledové plochy funkčně a prostorově propojené, úprava 

okolí haly, parkovací dům, přeložky sítí atd. Objekt bude sloužit ke 

sporotvně-kulturně-zábávným účelům. 

2.3/ 3.7 6121 OI/OI

28 MŠ Dělnická - energetická opatření 180 101 101 0 0

Doplatek za PD ve stupni DPS a dokončení IČ

Jedná se o  zateplení obvodového pláště, výměnu původních 

otvorových výplní, zateplení plochých střech včetně nového provedení 

hromosvodů, zateplení stropu suterénu a osazení nuceného větrání s 

rekuperací pro prostory učeben, šaten a hygienického zázemí, včetně 

řešení sanace vlhkosti zdiva. 

3.7 6121 OI/OI

29
MŠ Dělnická - rozšíření kapacity MŠ 

ve 2. NP
560 275 275 0 0

Doplatek za PD ve stupni DPS a dokončení IČ

Jedná se o stavební úpravy a změny dispozice ve 2. NP MŠ Dělnická, 

a to za účelem vybudování nového oddělení o kapacitě 21 dětí.

1.1 6121 OI/OI

30
MŠ Husitská a dětské centrum - 

energetická opatření
478 210 210 0 0

Jedná se o doplatek za DPS a energetický posudek.

PD na realizaci úsporných opatření (výměna původních otvorových 

výplní, zateplení obvodového pláště a ploché střechy, výměna 

meziokenních vložek, zateplení stropu suterénu a osazení nuceného 

větrání s rekuperací).

6121 OI/OI

31
MŠ Střední novosadská - rozšíření 

kapacity 
769 621 621 0 0

Doplatek za PD ve stupni DSP a DPS a dokončení IČ pro zajištění ÚR 

i SP. 

Jedná se o stavební úpravy pro rozšíření využití stávajícího objektu 

MŠ o jedno oddělení. Předmět plnění rozšířen o návrh nové přístavby 

v dvorní části a kompletní rekonstrukci budovy. 

1.1 6121 OI/OI

32
Na Vozovce - propojení Kmochovy a 

Foerstrovy
397 14 14 0 0

Doplatek za inženýrskou činnost po vydání stavebního povolení

Jedná se o propojení stávající cyklostezky na ul. Jílová přes ul. Na 

Vozovce až po ul. Foerstrova.

3.1 6121 OI/OI

33 Nedvězí - chodník ke hřbitovu 140 60 60 0 0

Jedná se o doplatek na IČ. 

PD na výstavbu nového chodníku ke hřbitovu podél silnice II/570 v 

Nedvězí, podle zpracovaného investičního záměru. 

6121 OI/OI
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34 Neředín, Topolany - cyklostezka 340 120 120 0 0

DUR je zpracována. Akce bude rozdělena na 2 etapy. I. etapa 

zahrnuje trasu od krematoria po lávku přes rychlostní komunikaci 

D35. Čátka je odhadem nákladů narozdělení PD a  aktualizaci DUR I. 

etapy původním zhotovitelem DUR.

3.1 6121 OI/OI

35
Neředín, Topolany - cyklostezka, II. 

etapa
70 50 50 0 0

Náklad na pokračování v majetkoprávním vyjednávání s majiteli 

pozemků v úseku  od  lávky přes rychlostní komunikaci po hranici s 

k.ú. Ústín. 

3.1 6121 OI/OI

36
Nová Ulice - posílení čerpací stanice 

vody 
748 519 0 519 0

Jedná se o navýšení kapacity stávající čerpací stanice pro dodávku 

vody v oblasti Tabulového vrchu a Technologického parku Hněvotín, 

aby nebyla ohrožena dodávka vody pro stávající odběratele v 

souvislosti s rozvojovými záměry. Vazba na PZ Kasárna 

Neředín.Předpoklad dokončení PD 3/2020.

3.7 6121 OI/OI

37
Polská, Rooseveltova - úprava 

křižovatky
450 450 450 0 0

VŘ na všechny stupně PD v IV. Q/2019

Jedná se o úpravu nevyhovující délky přechodu pro chodce na rameni 

Rooseveltova a navržení vhodných cyklistických opatření pro 

převedení cyklistů přes ul. Polskou s vazbou na Smetanovy sady. 

3.1 6121 OI/OI

38 Pražská - přechod pro pěší 588 57 57 0 0

Doplatek za DPS

Jedná se o kompletní úpravu křižovatky Pražská, Erenburgova včetně 

přechodu pro chodce. 

3.2 6121 OI/OI

39
Protipovodňová opatření II.B etapa - 

související investice
455 455 455 0 0

Náklad na PD přípojek V+K k vyhlídkám a zpracování PD přeložek 

stávajících inženýrských sítí umístěných na mostě přes řeku Bystřici, 

který je určen k demolici, a to na příhradovou lávku (tzv. energomost).

3.4 6121 OI/OI

40 Samotišky - Droždín - Bystrovany 200 200 200 0 0

Zajištění DUR. 

Jedná se o cyklistickou stezku připravovanou ve spoluprácí s obcemí 

Samotišky a Droždín na základě smlouvy o spolupráci při přípravě 

projektu. 

3.1 6121 OI/OI

41
Selské náměstí - úprava veřejného 

prostoru kolem kostela
286 241 241 0 0

Doplatek za PD

Jedná se o úpravustávající nezpevněné plochy kolem kostela sv. 

Barbory a jeho okolí vč. přilehlých historických sjezdů k sousedním 

nemovitostem na Selském náměstí ve Chválkovicích. Součástí 

projektové dokumentace je také návrh nových parkovacích stání v 

prostoru za farou.

3.3 6121 OI/OI
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42 Smetanovy sady - přístup pro cyklisty 234 36 36 0 0

Doplatek za inženýrskou činnost po vydání stavebního povolení

Jedná se o vyřešení dvou vstupů do parku pro cyklisty a to v 

severovýchodním rohu parku a v místě ulice Aksamitovy a propojení 

na vstup do Bezručových sadů. 

3.1 6121 OI/OI

43
Slavonín, Jižní - autobusová zastávka 

směr Nedvězí, Nemilany
213 150 150 0 0

Jedná se o doplatek za IČ pro získání stavebního povolení.

PD na výstavbu autobusové zastávky, podle zpracovaného 

invetičního záměru.

6121 OI/OI

44 Sv. Kopeček - parkování - projekt IDS 187 45 45 0 0

Jedná se o doplatek na DPS. 

Jedná se o návrh parkovacího systému v rámci celé místní části Sv. 

Kopeček v Olomouci.

3.1 6121 OI/OI

45
Šantova - rekonstrukce kanalizace a 

komunikace
1 029 679 378 301 0

Náklady na DSP a DPS. 

Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Zároveň bude 

zrekonstrována komunikace, vybudována parkovací místa, chodník, 

VO v souladu se zásadami modrozelené infrastruktury. 

3.1 6121 OI/OI

46 Topolany - novostavba chodníků 470 426 426 0 0

Jedná se o doplatek za DSP, DPS a IČ pro satvební povolení a 

doplatek za DÚR a zajištění ÚR pro úsek C.

PD na výstavbu chodníků ve třech úsecích A, B a C v Topolanech. 

3.1 6121 OI/OI

47
Velkomoravská, Schweitzerova - 

úprava křižovatky
545 302 302 0 0

Zpracování všech stupnů PD. 

Jedná se o kompletní výměnu stožárů, návěstidel, kabelových 

rozvodů, instalaci indukčních smyček ve vozovce, rozšíření 

středového ostrůvku. Výměna veřejného osvětlení včetně kabeláže, 

nové vodorovné dopravní značení, umístění kamer, úprava 

stávajícího řadiče SSZ s preferencí vozidel MHD. Předpoklad 

dokončení PD 6/2020. 

3.1 6121 OI/OI

48
Velkomoravská, Skupova - propojení 

cyklostezka
203 130 130 0 0

Částka na úhradu DSP, DPS a SP

Jedná se o propojení ulice Velkomoravské s ul. Skupovou 

cyklostezkou.

3.1 6121 OI/OI

49 ZOO -  inženýrské sítě 1 179 1 018 1 018 0 0

Doplatek za PD ve stupni DSP, DPS a dokončení IČ

Jedná se o I. etapu rekonstrukce inženýrských sítí a dotčených 

komunikací v areálu ZOO v Olomouci.

3.7 6121 OI/OI

50
ZŠ Komenium - vybudování 

bezbarierového výtahu
200 200 200 0 0

Jedná se o vybudování bezbarierového výtahu. Výtah bude sloužit 

také jako bezbariérový přístup ke slavnostnímu sálu, který bude 

využíván jako reprezentativní prostor SMOl a základní školy. Součástí 

akce je také instalace vertikální zvedací plošiny pro zajištění 

bezbariérového vstupu z průjezdu do vstupní haly ZŠ a instalace 

šikmé zvedací plošiny pro zajištění bezbariérového vstupu z průjezdu 

do jídelny.

2.3 6121 OI/OI
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51
Žižkovo náměstí, Husova - 

koordinovaný tah SSZ
679 248 248 0 0

Doplatek za PD ve stupni DPS a dokončení IČ

Koordinovaný tah signalizačních světelných zařízení na křižovatce u 

Žižkova náměstí. Komunikace s dopravní ústřednou, dohledové 

kamery, připojení na optickou síť, detekční smyčky. Koordinace s 

křižovatkou u Bristolu. 

3.1 6121 OI/OI

52 Sv. Kopeček - průleh u hřiště, PPO 183 115 115 0 0
Akce vyplývá ze studie "Řešení odtokových poměrů vč. 

protipovodňových opatření na území města Olomouce."
3.4 6121 OOCHR/OI

53 Sv. Kopeček - parkoviště, PPO 204 127 127 0 0

Akce vyplývá ze studie "Řešení odtokových poměrů vč. 

protipovodňových opatření na území města Olomouce." PD řeší 

odvodnění parkoviště. 

3.4 6121 OOCHR/OI

54
Slavonín - zkapacitnění propustků, 

PPO
204 127 127 0 0

Akce vyplývá ze studie "Řešení odtokových poměrů vč. 

protipovodňových opatření na území města Olomouce." 
3.4 6121 OOCHR/OI

55 Lesní cesta Huzovská II 447 37 37 0 0

Doplatek za IČ

Jedná se o úpravy lesní cesty ležící v katastrálním území Huzová v 

délce 1800m. Původní trasa stávající lesní cesty bude úpravami 

rozšířena, zpevněna a bude provedena rekonstrukce podélných a 

příčných odvodňovacích prvků a oprava propustků. 

- 6121 OI/OI

56 Odpadové centrum Olomouc 1 000 1 000 1 000 0 0

Přepracování PD

Předmětem přepracování PD bude třídící linka s nejnutnějším 

zázemím a infrastukturou. 

3.5 6121 OI/OI

57 Tramvajová trať 8. května 2 163 164 164 0 0

Jedná se o doplatek za IČ 

Jedná se o komplexní rekonstrukci uličního prostoru vč. stávajících i 

nových IS. 

3.1 6121 OI/OI

27 152 26 123 1 029 0Celkem oddíl B
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/C

C - Projektové dokumentace - nové

jedná se o zpracování projektových dokumentací, navržené k zařazení do plánu na rok 2020

v tis. Kč 

č. Název akce
Celkový 

náklad PD

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020*

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka

Strateg. 

cíl
Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1
Studie - odbor dopravy a územního 

rozvoje
10 100 10 100 10 100 0 0 viz. příloha - 6121

ODÚR/

ODÚR

2 Studie - odbor strategie a řízení 7 700 7 700 7 700 0 0 viz. příloha - 6121 OSŘ/OSŘ

3
Studie "Lokality dětských hřišť a 

sportovišť"
200 200 200 0 0

Jedná se o studii k obnově dětských hřišť a sportovišť ve 

špatném techniském stavu a nové požadavky na hřiště dle KMČ. 

Lokality dle výběru priorit stanový RMO dle DZ v lednu 2020. 

- 6121
OMZa OH/

OMZaOH

4
Florykova, Václavkova - rekonstrukce 

komunikace a IS
1 000 1 000 700 300 0

Zpracování všech stupňů PD. 

Firmou HBH Projekt spol. s r.o. zpracována PD "Oprava ulice 

Florykova", jejímž objednatelem byl v r. 2014 OSMK. Souhlas s 

opravou byl některými správci inženýrských sítí podmíněn 

rekonstrukcí inženýrských sítí nebo jejich přeložkami, 

realizovanými na náklady investora stavby. Jedná se o 

požadavek společnosti Moravská Vodárenská, a.s. na 

rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řadu a požadavek 

společnosti RWE na přeložku plynovodu. PD byla v rámci 

přípravy konzultována s odborem koncepce a rozvoje, který ve 

výsledku neměl k zpracované PD připomínek. Zpracovaná PD 

může sloužit jako IZ pro zpracování DSP + DPS na rekonstrukci 

komunikace vč. inženýrských sítí (tlumočena reakce odboru 

koncepce a rozvoje na žádost OSMK o zpracování IZ).

3.7 6121 ODÚR/OI

5 Nové Sady - parkovací stání 300 0 0 0 0

Zpracování všech stupňů PD.

 Odbor investic bude realizovat akci "Polopodzemní kotejnery" s 

touto akcí souvisí zrušení několika parkovacích míst. V místě 

hustého osídlení je nedostatek parkovacích míst a proto za 

zabraná parkovací místa podzemními kontejnery je potřeba tato 

místa nahradit. Zadání PD bude možno až na základě skutečně 

zrealizovaných stanovišť polopodzemních kontejnerů. Úhrada 

nákladů ve výši 300 tís. Kč bude podpořena z prostředků  EKO-

KOM. 

3.1 6121 ODÚR/OI
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č. Název akce
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* z toho 
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cíl
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Navrhovatel/

Realizátor

6
Třída Míru - Neředínská - úprava 

křižovatky
120 120 120 0 0

Změna stavby před dokončením. Je zpracovaná DPS a vydáno 

stavební povolení. Aktualizace se týká změny stavby, která 

spočívá v provedení konstrukčních vrstev včetně celoplošné 

opravy živičného krytu vozovky na části ul. Neředínská. Odbor 

dopravy provedl v roce 2019 diagnostický průzkum vozovky, který 

zjistil nevyhovující, zhoršený stav vozovky a nutnost realizace 

celoplošné obnovy. Bude zadáno zhotoviteli původní 

aktualizace. 

3.2 6121 ODÚR/OI

7
ČOV - rekonstrukce žlabu nátoku do 

dosazovacích nádrží
300 300 0 300 0

Vypracování studie (technické pomoci) na technické řešení

Požadavek MOVO. Je nutné provést rekonstrukci žlabu s 

dobudováním obtokového systému, vč. rekonstrukcí uzávěrů a 

samotného žlabu. V současnosti nelze opravu provést, protože 

žlab nemá vybudován žádný obtokový systém a veškerá směs 

odpadních vod s kalem přes něj protéká. V případě havárie by se 

musela voda čerpoat přímo do řeky Moravy, což by mělo za 

následek vytrávení veškerých živočichů v řece)

3.7 6121
KOR

/OSŘ

8
ČOV Lošov - měření vypouštění 

odpadních vod
50 50 0 50 0

Zajištění technické dokumentace

Jedná se o zajištění měřícího zařízení odlehčovaných odpadních 

vod dle nové platné legislativy. 

3.7 6121 KOR/OI

9
Holická, Sladkovského - cyklostezka 

vč. IS
1 100 1 100 600 500 0

Jedná se o rozpracovanou PD. Po dopracování DUR a vydání 

ÚR zadat zpracování PD ve stupni DSP a DPS zhotoviteli DUR.

Jedná se o cyklostezku spojující městskou část Holice přes ul. 

Sladkovského formou vyhrazených cyklopruhů v komunikaci. 

Akce je koordinována se SSOK (oprava komunikace) a SŽDC 

(vybudování nadjezdu nad železniční tratí). Zadat zpracování 

DSP a DPS zpracovateli DUR.

3.1 6121 OI/OI

Celkem oddíl C 20 570 19 420 1 150 0
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/D

v tis. Kč 

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020*

* z toho 

kapitálové 

výdaje 2020

* z toho 

výdaje na 

ORVI 2020

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka

Strateg.

cíl
Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1 Hněvotínská II - přechod pro chodce 5 700 5 700 5 700 0 0

Jedná se o akci, která bude realizována společně s 

Fakultní nemocnicí Olomouc na základě smluvního 

vztahu o spolupráci. SMOl bude realizovat přechod v ul. 

Hněvotínské vč. dalších souvisejících objektů na 

pozemku města. 

3.2 6121 OI/OI

2
Tř. Kosmonautů – dopravní napojení 

pro úřad práce
2 900 2 900 2 900 0 0

Jedná se o akci, která bude realizována společně s 

Úřadem práce ČR - Olomouc na základě smluvního 

vztahu o spolupráci. SMOl bude realizovat vybrané 

stavební objekty, kterými jsou úprava světelné 

křižovatky, veřejné osvětlení a úprava komuníkace a 

zpevněných ploch.  

Projektovou přípravu zajišťuje ÚP Olomouc (projektant 

Alfaprojekt), nyní podaná žádost o ÚR 

3.2 6121 OI/OI

3 Droždín - okružní křižovatka 2 400 2 400 2 400 0 0

Jedná se o akci, která bude realizována společně s 

Olomouckým krajem. Město Olomouc bude financovat 

místní komunikace, veřejné osvětlení  a  přeložku kabelů 

Cetin.

3.2 6121 OI/OI

4 Opletalova - rekonstrukce vodovodu 4 200 4 200 550 3 650 0

Jedná se o rekonstrukci vodovodu výkopovou a 

bezvýkopovou metodou. Koordinace s rekonstrukcí 

tramvajové tratě na ul. 8. května - část realizačních prací 

zasahuje do úrovně projektu TT 8. května. Projekčně 

připraveno. Vzhledem k opravě Mořického kostela a 

zajištění zásobování pro Galerii Moritz, není doporučeno 

realizovat akci souběžně s akcí TT 8. května. 

Doporučena je realizace před zahájením prací na ul. 8. 

května nebo až po realizaci této akce (bezvýkopová 

metoda - zásah do komunikace pouze v místě šacht - 

nové předláždění). 

3.7 6121 KOR, OI/OI

5 Štursova 1 - střecha 2 600 2 600 2 600 0 0
Jedná se o rekonstrukci jednoplášťové střechy na 

stávající střešní konstrukci. 
3.7 6121 OSV, OI/OI

D - Investice SmOl - nově zahájené

jedná se o realizace akcí, předběžně zařazených do plánu investic na rok 2020
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/D

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020*

* z toho 

kapitálové 

výdaje 2020

* z toho 

výdaje na 

ORVI 2020

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka

Strateg.

cíl
Položka

Navrhovatel/

Realizátor

6
Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský 

potok
33 400 25 170 25 170 0 0

Jedná se o akci, která bude realizována společně s 

DPMO, a. s. 

Oprava mostu a okolí dotčeného opravou mostu, tj. 

úprava a navázání vozovky a chodníku před a za 

mostem. Částka cca 8 230 tis. Kč bude financována 

DPMO, a. s.. 

3.1 6121 OI/OI

7
ZŠ Svatý Kopeček - odborné učebny, 

tělocvična, stropy
33 900 33 900 33 900 0 7 000

Jedná se o úpravu stávajících učeben na odborné 

učebny, stavební úprava či výměna stávajících stropních 

konstrukcí v budově ZŠ, stavební úpravy související s 

přemístěním stávající tělocvičny, stavební úpravy části 

střechy, nástavba "nářaďovny" k tělocvičně a změny 

vnitřních dispozic v objektu vyvolané přemístěním 

tělocvičny. Havarijní stav stropní konstrukce. Žádost o 

dotaci schválena ve výši 7,477 mil.Kč, vydáno RoPD.

1.1 6121 OŠ, OI/OI

8
Nová Ulice - posílení čerpací stanice 

vody 
6 900 6 900 0 6 900 0

Jedná se o navýšení kapacity stávající čerpací stanice 

pro dodávku vody v oblasti Tabulového vrchu a 

Technologického parku Hněvotín, aby nebyla ohrožena 

dodávka vody pro stávající odběratele v souvislosti s 

rozvojovými záměry. Vazba na PZ Kasárna Neředín. 

Souvislost s vydáváním stanovisek k výstavbě v této 

lokalitě. Předpoklad dokončení PD 03/2020. 

3.7 6121
KOR, OSŘ, 

OI/OI

9 Lokality dětských hřišť a sportovišť 2 500 2 500 2 500 0 0

Svatoplukova, park Řepčín - workoutové hřiště

Myšákova - dětské hřiště

Polívkova - dětské hřiště

Park Malého prince - fitness sportoviště

2.3 6121 OI/OI

10 ZŠ Holečkova - odborné učebny 14 500 14 500 14 500 0 10 000

Jedná se o stavební úpravy stávajících učeben a 

bezbariérové úpravy včetně nákupu vybavení nábytkem 

a pomůckami. Projekčně připraveno. Žádost o dotaci 

schválena ve výši 14,6 mil.Kč, vydáno RoPD.

1.1 6121 OŠ, OI/OI

11
ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do 

školy a přístavba dvou tříd
16 900 16 900 16 900 0 12 000

Jedná se o rozšíření výukových prostor školy o dvě 

odborné učebny, zvýšení kapacity šaten žáků a zajištění 

bezbariérového přístupu a pohybu po škole. Žádost o 

dotaci schválena ve výši 12,7 mil.Kč, vydáno RoPD.

1.1 6121 OŠ, OI/OI
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/D

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020*

* z toho 

kapitálové 

výdaje 2020

* z toho 

výdaje na 

ORVI 2020

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka

Strateg.

cíl
Položka

Navrhovatel/

Realizátor

12
Masarykova třída - most M10 přes 

řeku Bystřici
37 800 50 50 0 0

Částka na zahájení VŘ. Realizace v roce 2021. 

Jedná se o akci, která bude realizována společně s 

DPMO, a. s. Rekonstrukce mostu a okolí dotčeného 

mostu,zahrnující zřízení nové mostní římsy, sanaci 

spodní stavby, celkovou výměnu mostního svršku, 

úpravu a navázání vozovky a chodníku před a za 

mostem. 

3.1 6121 OI/OI

13 ČOV - rekonstrukce kontelny 17 000 17 000 0 17 000 0

Jedná se o celkovou rekonstrukci kotelny a strojovny, 

optimalizaci TUV za dodržení aktuálních legislativních 

požadavků. Kotelna je na hranici životnosti. Každoročně 

jsou vkládány finanční prostředky na opravy, které jsou 

neefektivní. 

3.7 6121 KOR/OI

14 Dělnická - rekonstrukce kanalizace 9 400 9 400 0 9 400 0
Jedná se o rekonstrukci kanalizace v bočních ulicích 

ulice Dělnická kolem bytových domů. 
3.7 6121 OI,ODÚR/OI

15
Legionářská - Brožíkova, rekonstrukce 

kanalizace a IS
34 000 22 215 0 22 215 0

Souvisí s koncepcí zimního stadionu - akce byla 

připravena pro variantu multifunkční haly zahrnující 

malou i velkou halu. Jedná se o přeložky kanalizace a IS 

v areálu zimního stadionu. 

3.7 6121 OI/OI

16
Žižkovo náměstí, Husova - 

koordinovaný tah SSZ
11 000 50 50 0 0

Částka na zahájení VŘ. Realizace za předpokladu 

příjmu dotace. 

Jedná se o koordinovaný tah signalizačních světelných 

zařízení na křižovatce u Žižkova náměstí. Komunikace s 

dopravní ústřednou, dohledové kamery, připojení na 

optickou síť, detekční smyčky. Podaná žádost o ÚR. 

Žádost o dotaci je v procesu hodnocení. Celková výše 

dotace v žádosti činí 9,8 mil.Kč (do rozpočtu projektu 

byly zahrnuty náklady na PD, realizaci + rezerva na 

nepředvídané události ve výši 1,2 mil.Kč (z toho dotace 

1 mil.Kč). První záloha 40% z CZV (11,5 mil.Kč), 

skutečná výše dotace se pak bude odvíjet od 

prostavěnosti v daném roce. 

3.1 6121 OI/OI
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/D

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020*

* z toho 

kapitálové 

výdaje 2020

* z toho 

výdaje na 

ORVI 2020

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka

Strateg.

cíl
Položka

Navrhovatel/

Realizátor

17
Nám. Hrdinů, Havlíčkova - 

koordinovaný tah SSZ
21 500 50 50 0 0

Částka na zahájení VŘ. Realizace za předpokladu

příjmu dotace. 

Jedná se o koordinovaný tah signalizačních světelných

zařízení na ulici Třída Svobody od křižovatky Náměstí

Hrdinů po křižovatku s ulicí Havlíčkova. Doba realizace

cca 2,5 měsíce. Projekčně připraveno. Žádost o dotaci

je v procesu hodnocení. Celková výše dotace v žádosti

činí 18 mil.Kč (do rozpočtu projektu byly zahrnuty

náklady na PD, realizaci + rezerva na nepředvídané

události ve výši 2,4 mil.Kč (z toho dotace 2 mil.Kč). První

záloha 40% z CZV (21,2 mil.Kč), skutečná výše dotace

se pak bude odvíjet od prostavěnosti v daném roce.

Realizace nejpozději do 12/2022.

3.1 6121 OI/OI

18 Lesní cesta U hájenky etapa II. 11 200 900 900 0 0

Rekonstrukce lesní cesty řeší rozšíření konstrukce 

vozovky, opravu poškozených krajnic, násypového 

tělěsa, úpravu odvodnění, pročištění příkopů a opravy 

propustků. V případě, že bude realizovat LMO, a. s. - 

bude řešeno úpravou nájemného. 

- 6121 LMO, a. s. /OI

19 Pavelkova - autobusová zastávka 3 800 3 800 3 800 0 0

Jedná se o výstavbu autobusového zálivu zastávky 

Lipenská směr Bělidla a výstavbu oboustranných 

autobusových zálivů autobusové zastávky. Je uzavřena 

dohoda o spolupráci se společností Koyo Bearings ČR s. 

r. o., která na svém pozemku vybuduje chodník. 

3.1 6121 OI/OI

171 135 111 970 59 165 29 000Celkem oddíl D
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/E

v tis. Kč 

č. Název akce

Celkový 

náklad 

investice

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka

Strateg. 

cíl
Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1 Výkupy pozemků - OMAJ 12 191 12 191 0

Ministerstvo obrany ČR (2,31 mil. Kč), MUDr. Vajdík (410 tis. Kč), ČR - ÚZSMV, 12 

pozemků (5,4 mil. Kč), FROL, a. s. (233 tis. Kč), VFOl, a. s. - směna pozemků (838 

tis. Kč), ostatní výkupy (3 mil.)  

- 6130 OMAJ/OMAJ

2 Výkupy budov - OMAJ 12 020 12 020 0
Andrův stadion - splátka (12 mil. Kč do roku 2029)

Stavby infrastruktury (20 tis. Kč) 
- 6121 OMAJ/OMAJ

3 Věcná břemena - OMAJ 1 430 1 430 0 Povodí Moravy, s. p. (530 tis. Kč), Veolia Energie ČR, a. s. (900 tis. Kč) - 6142 OMAJ/OMAJ

4 Výkupy pozemků - OI 11 074 11 074 0 Jedná se o výkupy pozemků související s realizací investičních akcí. - 6130 OI/OI

5 Věcná břemena - OI 800 800 0
300 tis. + 500 tis. při realizaci mostu M7 nebo M10. V případě realizace obou mostů 

+ 500 tis. Kč (suma 1,3mil.Kč)
- 6142 OI/OI

6 Radnice - časosběr 206 103 0

Jedná se o výrobu záznamu  rekonstrukce radnice - časosběrné snímání 

nejdůležitějších etap oprav budovy a okolí  olomoucké radnice  v průběhu roku 2019-

2020.

- 6119 OI/OI

7
Modernizace výstražného a informačního 

systému města Olomouce 
78 100 34 483 23 000

Schválena dotace z OPŽP ve výši 52 mil.Kč, realizace zahájena v roce 2019, 

ukončení v roce 2021.
- 6122 OOCHR

8 Vybavení školních jídelen 5 013 5 013 0 viz. příloha - 6351 OŠ/OŠ

9 Programové vybavení 2 240 2 240 0
2 mil. Kč Nákup  MS OFFICE pro MMOl (200 licencí), 240 tis SW pro servery Open 

data a GIS
- 6111 OISC/OISC

10 Pořízení informační a výpočetní techniky 760 760 0

560  tis. Kč - Nákup serveru pro Open data a GIS

200 tis. Kč - Nákup komponent do serveru (Disky, paměti - z důvodu navyšování 

původního investičního majetku nutno zařadit do investičního rozpočtu)

- 6125 OISC/OISC

11
Servisní společnost odpady 

Olomouckého kraje, a. s. - odkup akcií
1 500 1 500 0

Jedná se o vstup do společnosti založené Olomouckým krajem. Schváleno v ZMO 

dne 17.6.2019. 
- 6201

OMZaOH/

OMZaOH

12 Výsledková informační tabule 2 000 1 000 0
Jedná se o pořízení výslekové informační tabule na Andrův stadion k přenosu 

sportovních výsledků. 
- 6123 OI/OCRKS

E - Nestavební investice
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/E

č. Název akce

Celkový 

náklad 

investice

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka

Strateg. 

cíl
Položka

Navrhovatel/

Realizátor

13 Požární vozidlo JSDH (Chválkovice) 5 800 5 800 2 800

S ohledem na zvyšující se nároky vybavenosti vozidel dle vyhlášky 53/2010 Sb., o 

technických podmínkách požární techniky, stáří vozidla a potřeby alespoň minimální 

zásoby vody, je původně dodávkové vozidlo vytěžováno na hranici provozní 

hmotnosti. Tato skutečnost se projevuje na celkovém technickém stavu. Proto je 

potřeba obměna vozového parku, stávající vozidlo je nevyhovující. 

- 6123
OOCHR/

OOCHR

14 Dopravní automobily pro JSDH (2ks) 2 500 2 500 1 100

Jedná se o nákup dvou dopravních automobilů pro JSDH Topolany a JSDH 

Chomoutov. Obměna vozového parku je v souladu se schválenou koncepcí JSDH, 

stávající vozidla jsou nevyhovující. 

- 6123
OOCHR/

OOCHR

17 Elektromobil pro MPO 1 000 1 000 400

Jedná se o nákup elektromobilu pro přímý výkon služby. Typově se jedná o vozidlo 

užitkový vůz - dodávka. Vozidlo bude určeno pro výkon služby pro oddělení dopravy.  

Nabíjecí stanice zajištěna přímo před budovou MPO. Bude podána žádost o dotaci 

ze SFŽP, předpokládaná výše dotace 400 tis. Kč. Nákup pouze v případě příjmu 

dotace. 

- 6123 MPO/MPO

91 914 27 300Celkem oddíl E
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/F

v tis. Kč 

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby/PD

Celkem 

2020

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka

Strateg. 

cíl
Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1 Povodí Moravy, s. p. - PPO II. B etapa 36 914 8 890 0

Jedná se o dotaci účelově určenou na realizaci akce Morava, Olomouc - zvýšení 

kapacity koryta, II. B v rámci akce Povodí Moravy - protipovodňová opatřaní II. B 

etapa - související investice. (8,89 mil. Kč r.2021; 8,744 mil. Kč r. 2022)

3.4 6313 OI/OI

2 Vodovod Pomoraví, svazek obcí 4 594 4 594 0

Jedná se o investiční podíl na vybuvání vodovodního řadu G jehož investorem bude 

svazek obcí Vodovod Pomoraví, ze kterého jsou na území města zásovbovány 

městské části Topolany, Slavonín a Nemilany. Částka je stanovena poměrem na 

jednoho obyvatele.  

- 6313 OSŘ/OSŘ

3
Dotace - ODBOR CESTOVNÍHO 

RUCHU, KULTURY A SPORTU
7 000 7 000 0

Jedná se o poskytnuté investiční dotace SPORT (výstavba a rekonstrukce 

sportovních zařízení).
- 632X

OCRKS/

OCRKS

4 Dotace - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE 4 000 4 000 0
Jedná se o poskytnuté investiční dotace Obnova kulturních památek na území 

města.
- 632X OPP/OPP

5 Povodí Moravy, s. p. - PPO IV. etapa 44 000 0 0 Smluvně zajištěno. 3.4 6313 OI/OI

24 484 0Celkem oddíl F

F - Příspěvky jiným subjektům
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje Část  C/G

v tis. Kč 

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby/PD

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2020

Dotace/jiné 

zdroje 2020
Poznámka

Strateg. 

cíl
Položka

Navrhovatel/R

ealizátor

1 Družební 4 - bezbarierový DPS 2 500 2 500 0 Jedná se o rekonstrukci 2 ks výtahů. - 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

2 Horní nám.5 5 000 5 000 0 Jedná se o rekonstrukci zdravotně technické instalace. - 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

3 Horní náměstí 20 5 500 5 500 0 Jedná se o rekonstrukci zdravotně technické instalace. - 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

4 Jungmannova 25 4 500 4 500 0 Jedná se o snížení energetické náročnosti budovy. 3.7 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

5
Rooseveltova 90 - bezbarierový dům s 

pečovatelskou službou
2 000 2 000 0 Jedná se o vestavbu druhého výtahu. - 6121

SNO a.s./

SNO a. s. 

6 Slovenská 5 5 000 5 000 0 Jedná se o výměnu střešní krytiny -opravu krovu. - 5171
SNO a.s./

SNO a. s. 

7 Křičkova 4, Olomouc - Svatý Kopeček 30 000 500 0 Jedná se o rekonstrukci objektu na bydlení pro seniory. 4.4 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

25 000 0

G - Investice SNO, a.s. z nájemného vč. DPH

Celkem oddíl G - SNO, a. s.
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - kapitálové výdaje a opravy nad 2 mil. Kč

příloha k oddílu C

Část  C/příloha

v tis. Kč 

č. Název akce Celkem 2020 Poznámka Položka

Studie odboru strategie a řízení

1 Studie technické a dopravní infrastruktury 4 600

Zpracování investičního záměru: 

Nová vozovna DPMO - technicko-ekonomická studie (1,5 mil. Kč), 

Studie posouzení udržitelných limitů vody v CHKO Litovelském Pomoraví (1 mil. Kč - prostředky budou použity v případě, že se nepodaří 

získat fin. prostředky z externích zdrojů, např. TAČR), 

Posouzení variant zajištění správy a provozování teplárenské infrastruktury v majetku statutárního města Olomouc po roce 2024 (1 mil. 

Kč), 

Studie způsobu provozování vododhospodářské infrastruktury města po skončení nájemní smlouvy s MOVO (1 mil. Kč), 

Studie Sv. Kopeček - Sadové náměstí (100 tis. Kč)

6199

2 Územně energetická koncepce SMOl 600

Technická podpora a upgrade SW aplikace Energetického managementu SMOL (300 tis. Kč - bude upřesněno na základě probíhajícího 

výběrového řízení), Zpracování dokumentu Energetický plán SMOL (300 tis. Kč - bude prověřena možnost spolufinancování z dotačního 

titulu) 

6199

3 Plán udržitelné městské mobility 1 000 Pořízení plánovaných a schválených koncepcí a politik vycházejících z PUMMO: Parkovací polika (1 mil. Kč) 6199

4 Protipovodňová opatření III. etapa 1 500 arch. soutěž na III. etapu PPO, platby administrátorovi za přípravu soutěže   6199

Celkem studie odboru strategie a řízení 7 700

Studie odboru dopravy a územního rozvoje

1 Studie technické a dopravní infrastruktury 2 000
Studie a návrhy úprav uličních profilů souvisejících zejména s optimálním využitím uličního prostoru, zklidňováním dopravy a tím 

související bezpečnosti silničního provozu (např. studie možností místění zón TEMPO 30 v obytných okrscích)
6199

2 Územní plán Olomouc 5 000 Soubor změn č. X, schváleno ZMO 17.6.2019 6199

3 Pořízení změn RP MPR Olomouc 100  Soubor změn č. IX - II.-III.et. 91.960,- 6199

4 Implementace ÚP 500 Pořizování ÚS podmíněných ÚP 6199

5 Regulační plány 500 Regulační plány podmíněných ÚP 6199

6 Systém hospodaření s vozovkami v majetku SMOl 2 000 Systém na hospodaření s komunikacemi je zaměřen na problematiku technického stavu vozovek a jejich údržbu. 6199

Celkem studie odboru dopravy a územního rozvoje 10 100


