
Schválený rozpočet SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje Část C

v tis. Kč

Oddíl Název oddílu Kapitálové výdaje 2022 Dotace/jiné zdroje 2022 Strana

A Investice SMOl - rozestavěné 365 122 202 806 2-3

B Projektové dokumentace - rozpracované 5 758 0 4-6

C Projektové dokumentace - nové 22 205 0 7-8

D Investice SMOl - nově zahájené 85 370 20 088 9-10

E Nestavební investice 49 146 2 948 11-12

F Příspěvky jiným subjektům 29 902 0 13

A-F Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury 86 732 0

G Investice SNO, a. s. 35 830 0 14

CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A - G 680 065 225 842

                       REKAPITULACE
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Schválený rozpočet SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje Ćást C

v tis. Kč

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby

Celkem 

kapitálové 

výdaje r. 

2022

* z toho 

kapitálové 

výdaje 2022

* z toho 

výdaje na 

ORVI 2022

Dotace/jiné 

zdroje 

2022+

Poznámka
Strateg.

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1 Droždín – okružní křižovatka 4 619 4 619 4 619

Jedná se o akci, která bude realizována společně s Olomouckým krajem.

Město Olomouc bude financovat místní komunikace, veřejné osvětlení a

přeložku kabelů Cetin. Možnost podání žádosti o dotaci z KUOK (50% CZV =

cca 412 tis. Kč) na rok 2022 v 01/2022.

3.1 2219 6121 OI/OI

2 Holice smíšená stezka II. etapa 3 970 3 500 3 500 2 473

Dokončení realizace stavby. Jedná se o vybudování smíšené stezky pro

chodce a cyklisty v lokalitě Holice, která bude tvořit vnitřní síť Holického lesa a

propojení ve směru na ul. Dolní Novosadská. Výstavba páteřní části stezky v

Holickém lese s lávkou přes železniční trať proběhla v roce 2018, stezka

začíná u křižovatky ulic Průmyslová x Keplerova, pokračuje přes lávku nad

železniční tratí a Holický les a končí na ulici Šlechtitelů u areálu

Přírodovědecké fakulty UP. PD i rozpočet jsou rozděleny na jednotlivé větve -

celkem 4. Schválená dotace z KUOK ve výši 411 tis. Kč, obdržena v roce

2021 + schválená  dotace z IROP (ITI OA). 

3.1 2219 6121 OI/OI

3
Chválkovická - vedení cyklistické 

stezky 
16 275 16 275 16 275 8 733

Projekt řeší výstavbu nové stezky pro pěší a cyklisty podél ulice Chválkovická

v Olomouci, místní části Chválkovice. Stezka je navržena ve stávajících

zelených plochách podél silnice I/46. Stezka začíná napojením na místní

komunikaci u parkoviště pevnosti Fort II a pokračuje po pravé straně silnice

I/46 směrem do centra až k ulici Luční, za níž bude napojena na plánovanou

cyklostezku. V tom výsadba zeleně + první rok následná péče + odborný

dozor v částce 2 350 tis. Kč. Schválená dotace z IROP ve výši 10.319 tis.

Kč. Možnost podání žádosti o spolufinancování 15% ZV z KUOK.

3.1 2219 6121 ODÚR/OI

4 Lesní cesta U hájenky etapa II. 11 809 1 580 1 580

Dokončení realizace stavby. Rekonstrukce lesní cesty řeší rozšíření

konstrukce vozovky, opravu poškozených krajnic, násypového tělěsa, úpravu

odvodnění, pročištění příkopů a opravy propustku .

- 2219 6121 OI/OI

5
Moravská cyklotrasa na území ORP 

Olomouc - k. ú.  Nemilany, Kožušany
3 500 950 950

Navržená výstavba cyklostezky je součástí projektu Moravské cyklotrasy na

území ORP Olomouc, který je rozdělen na jednotlivé části dle příslušného

katastrálního území. Předmětem této projektové dokumentace je vybudování

společné stezky pro chodce a cyklisty s upřednostněním pohybu cyklistů v

extravilánu v k.ú.Nemilany. 

3.1 2219 6121 OI/OI

6 MŠ Dělnická - energetická opatření 26 789 5 000 5 000

Dokončení realizace stavby.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. Podána žádost o dotaci z OPŽP, předpokládaná výše

dotace cca 7 mil. Kč (40% z CZV). Projekt je schválen jako náhradní projekt,

možnost financování v roce 2022 v případě navýšení alokace.

3.7 3111 6121 OŠ/OI

7
MŠ Dělnická - rozšíření kapacity MŠ 

ve 2. NP
14 459 5 000 5 000 2 800

Dokončení realizace stavby. Jedná se o stavební úpravy a změny dispozice

ve 2. NP MŠ Dělnická, a to za účelem vybudování nového oddělení o kapacitě

21 dětí. Schválena dotace z IROP (ITI OA) ve výši 5,6 mil. Kč (90% z CZV).

Doplatek dotace.

1.1 3111 6121 OŠ/OI

8 Nové Sady - parkovací stání 3 236 1 950 1 950

Dokončení realizace stavby. Předmětem akce je výstavba parkovacích stání v 

lokalitě Nové Sady jako náhrada za rušená parkovací stání v souvislosti s 

výstavbou nových polopodzemních kontejnerů.

3.2 2219 6121 OI/OI

A - Investice SMOl - rozestavěné

jedná se o rozestavěné akce a akce, na které budou k 31. 12. 2021 uzavřeny smlouvy 
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Schválený rozpočet SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje Ćást C

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby

Celkem 

kapitálové 

výdaje r. 

2022

* z toho 

kapitálové 

výdaje 2022

* z toho 

výdaje na 

ORVI 2022

Dotace/jiné 

zdroje 

2022+
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Strateg.

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

9
Opletalova - rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace
5 700 5 700 5 700

ORVI - hrazeno z prostředků nájemného MOVO, a. s. . Rekonstrukce

vodovodu TLT DN 100. Realizace bude provedena částečně bezvýkopovou

technologií a částečně otevřeným výkopem. Součástí stavby je i přepojení

stávajících vodovodních přípojek.

3.7 2321 6121 OI/OI

10
Protipovodňová opatření II.B etapa - 

související investice
63 592 31 110 31 110

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.. + energomost (včetně přípojky vyhlídka č.

2, slavnostní osvětlení, úvaziště lodí, přístupové schodiště, podhledy most

Masarykova), přeložka kabelů Armády ČR po demolici mostku přes řeku

Bystřici).

3.4 2212 6121 OI/OI

11
Rožňavská - Zikova, stezka pro 

chodce a cyklisty
6 000 6 000 6 000

Jedná se o propojení stávající cyklostezky na ul. Rožňavská s ulicí

Schweitzerova a Zikova. SP je vydáno. Vazba na zahájení II. etapy

tramvajové trati, realizovat ve 2 roce realizace tramvajové trati.Možnost

podání žádosti o dotaci z KUOK (50% CZV) na rok 2022 v 01/2022.

3.1 2219 6121 OI/OI

12
Tramvajová trať II. etapa, Nové Sady - 

Povel 
473 120 288 000 288 000 187 000

Jedná se o výstavbu další části nové tramvajové trati a s ní spojených

komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovacích stání na ul. Zikova, zastávek

MHD, SSZ, pokládky inženýrských sítí, rozvody VO a potřebné přeložky

stávajících sítí včetně dovybavení stávající trakční měnírny. Celková výše

dotace v žádosti činí 346,6 mil.Kč (do rozpočtu projektu byly zahrnuty náklady

na PD, výkup nemovitosti, realizace + rezerva na nepředvídané události ve

výši 35 mil .Kč (z toho dotace 29,75 mil.Kč). Skutečná výše dotace se bude

odvíjet od prostavěnosti v daném roce. V tom výsadba zeleně + první rok

následná péče + odborný dozor v částce 5 300 tis. Kč.

3.1 2271 6121 OI/OI

13

Veřejné osvětlení v Olomouci , 

Tovární, Lipenská - LED veřejné 

osvětlení

1 138 1 138 1 138
Úsporná opatření na principu okamžitého snížení spotřeby el. energie

výměnou stávajícího sodíkového svítidla za nové úsporné LED svítidlo.
3.7 3631 6121 ODÚR/ODÚR

14
Azylový dům pro matky a ženy s 

dětmi 
0 0 0 1 800

Doplatek dotace. Jednalo se o stavební úpravy objektu cukrářů v azylovém

domě na nové bytové jednotky. Celý objekt byl zateplen v rámci akce MŠ

Holečkova - energetická opatření. Schválená dotace z IROP ve výši 3,861

mil.Kč (90% z CZV). Dotace v roce 2021 cca 2 mil. Kč, cca 1,8 mil. Kč v roce

2022.

4.5 4374 6121 OSS/OI

Celkem oddíl A 634 207 370 822 365 122 5 700 202 806
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Schválený rozpočet SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje Ćást C

v tis. Kč 

č. Název akce
Celkový 

náklad PD

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2022

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI

Dotace/jiné 

zdroje 2022
Poznámka

Strateg. 

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1 Andělská - zahrádkářská kolonie 1 218 230 230
Doplatek PD. Výstavba nové zahrádkářské kolonie s nezpěvněnými

příjezdovými komunikacemi a napojením na el. energii a zdroj vody. 
_ 3745 6121 OI/OI

2
Dolní Hejčínská - rekonstrukce 

komunikace
33 33 33

Úhrada za PD přeložky CETIN. Jedná se o stavební úpravy stávající místní

komunikace III. třídy spolu s chodníkovými plochami, vjezdy, částí smíšené

stezky pro chodce a cyklisty a parkovacích stání.

3.1 2212 6121 OI/OI

3 Dolní Novosadská - bezbarierová trasa 1 034 598 598

Částka je potřebná na úhradu inženýrské činnosti pro stavební povolení a

na zpracování DPS.

Jedná se o bezbariérové úpravy ulice Dolní Novosadská s propojením na

ulici Slavonínská. 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. 

3.1 2219 6121 OI/OI

4
Foersterova, Dobnerova - úprava 

veřejného prostranství
65 65 65

Částka k úhradě rozpočtu a inženýrské činnosti. Projektová dokumentace

řeší úpravy veřejného prostranství, které se nachází na okraji sídliště Nová

Ulice – Tabulový vrch směrem k centru města, a to v prostoru mezi ulicemi

Foerstrova a Dobnerova. Úpravy budou spočívat v provedení nových

zádlažeb, návrhu nové zeleně a mobiliáře.

3.1 3745 6121 OI/OI

5
Holická, Sladkovského - cyklostezka, 

rekonstrukce kanalizace a vodovodu
770 200 160 40

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 2219 6121 OI/OI

6 Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ 6 6 6

Úhrada za PD přeložky CETIN. Projekt řeší rekonstrukci stávajících

světelných signalizačních zařízení (SSZ) na křižovatce ulic Hraniční x

Brněnská a na křižovatce ulic Hraniční x Čajkovského. Dále projekt řeší

vybudování nové SSZ na křižovatce ulic Hraniční x Okružní x I. P. Pavlova

se stavebními úpravami zpevněných ploch a doplnění cyklistických tras.

3.1 2212 6121 OI/OI

7
Chomoutov - autobusová točna a 

zastávka
422 254 254

Projektová dokumentace řeší zpracování dokumentace pro stavební

povolení a dokumentaci pro provedení stavby vč. položkového rozpočtu a

výkazu výměr. Jedná se o vybudování koncové zastávky na okraji místní

části Chomoutov společně s vyčkávacím prostorem a zázemím s napojením

na inženýrské sítě, vybudování a stavební úpravy komunikací, parkovacích

stání, chodníků, veřejného osvětlení, odvodnění komunikace atd.

3.2 2219 6121 OI/OI

B - Projektové dokumentace - rozpracované

jedná se o rozpracované projektové dokumentace a PD, na které budou k 31.12.2021 uzavřeny smlouvy
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Schválený rozpočet SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje Ćást C

č. Název akce
Celkový 

náklad PD

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2022

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI

Dotace/jiné 

zdroje 2022
Poznámka

Strateg. 

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

8
Chomoutov - vazba na Březce, 

cyklostezka
784 600 600

Částka na doplatek IČ pro ÚR této I. etapy. Dále je nutno pokračovat v

přípravě PD - zadat zpracování DSP a DPS I. etapy zpracovateli DUR. Celá

trasa se v projektu dělí na 6 úseků. Akce byla 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 2219 6121 OI/OI

9
Chomoutov - vazba na Březce, 

cyklostezka. II. etapa
50 50 50

Částka na řešení majetkoprávních vztahů + úprava PD. 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 2219 6121 OI/OI

10
Krematorium - ul. Křelovská - 

cyklostezka
180 20 20 Náklad na řešení majetkoprávních vztahů + úprava PD. 3.1 2219 6121 OI/OI

11 Neředín, Topolany - cyklostezka 340 240 240

Částka na doplatek IČ pro ÚR této I. etapy (25 tis. Kč). Dále je nutno

pokračovat v přípravě PD - zadat zpracování DSP a DPS I. etapy

zpracovatelem DUR (odhad 180 tis. Kč). Celá akce je rozdělena na 2 etapy.

I. etapa zahrnuje trasu od krematoria po lávku přes rychlostní komunikaci

D35. 

3.1 2219 6121 OI/OI

12
Neředín, Topolany - cyklostezka, II. 

etapa
70 50 50

Částka na dořešení majetkoprávních vztahů II. etapy + úprava PD.

Plánovaná stezka pro pěší a cyklisty II. etapa bude navazovat na

připravovanou I. etapu, která je vedena od krematoria po lávku přes

rychlostní komunikaci D 35. Tato II. etapa pokračuje až po hranici katastru

obce Ústín, kde končí stávající cyklostezka vybudovaná obcí Ústín. Je zde

velké množství soukromých pozemků, kde je nutno nejprve řešit

majetkoprávní vztahy na základě DUR, která byla v roce 2016 zpracována

pro obě etapy.

3.1 2219 6121 OI/OI

13 Pražská - rekonstrukce mostu M24 287 287 287

Jedná se o demolici stávajícího mostu M24 a stavbu nové mostní

konstrukce jako lávky pro pěší a cyklisty. Z toho 231 917,- Kč doplatek PD a

IČ, 54 450,- Kč dohled architekta.

3.1 2219 6121 OI/OI

14
Protipovodňová opatření II.B etapa - 

související investice
315 315 315

Částka na zpracování PD finální vyvolané přeložky kabelů ve vlastnictví

Armády ČR po demolici mostu přes řeku Bystřici.
3.4 2212 6121 OI/OI

15
Samotišky - Droždín - Bystrovany - 

cyklistická stezka
500 500 500

Zajištění DUSP,DPS. Jedná se o cyklistickou stezku připravovanou ve

spolupráci s obcemi Samotišky a Droždín, Bystrovany na základě smlouvy o

spolupráci při přípravě projektu. 

3.1 2219 6121 OI/OI

16
Šantova - rekonstrukce kanalizace a 

komunikace
1 014 410 150 260

Náklady na dokončení 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. 

3.7 2212 6121 OI/OI
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Schválený rozpočet SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje Ćást C

č. Název akce
Celkový 

náklad PD
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Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

17 Tovární  - tramvajový most 12d -  M32 2 200 2 200 2 200

Na mostě jsou patrné poruchy izolačního systému, které způsobují zatékání

do nosné konstrukce. Na masivním montovaném mostě se nachází

komunikace pro tramvajovou trať a chodník pro pěší. Akci je nutno

zrealizovat v koordinaci s ŘSD (z důvodů návaznosti na rekonstrukci dvou

mostů Hodolanského nadjezdu v jejich správě, které se nacházejí v těsné

blízkosti tramvajového mostu) a DPMO a.s..(vzhledem k umístění

tramvajové trati na mostě).

3.1 2271 6121 ODÚR/OI

9 288 6 058 5 758 300 0Celkem oddíl B
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Schválený rozpočet   SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje Část C

v tis. Kč 

č. Název akce
Celkový 

náklad PD

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2022

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI

Dotace/jiné 

zdroje 2022
Poznámka

Strateg. 

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1
Černovír – Štěpánov podél dráhy - 

cyklostezka
200 200 200

Uzavřena smlouva o přípravě a realizaci projektu mezi

zainteresovanými obcemi a Mikroregionem Šternbersko. Investorem

bude Mikroregion Šternbersko. Město Olomouc bude budovat úsek

cyklostezky na svém katastrálním území v délce 715 m včetně lávky

přes Trusovický potok. Projekt musí být realizován na všech

katastrech současně a všichni partneři se zavázali na tuto akci uvolnit

peníze. Možnost financování z KUOK.

3.1 2219 6121 OSŘ/OI

2
Edelmannův palác - administrativní 

budova 
1 500 1 500 1 500

Projekt administrativní a správní budovy magistrátu Edelmannův

palác - iniciováno vedením města.
- 6171 6121 OKT/OI

3
Gorkého, U podjezdu - rozvoj 

cyklostezek na území města
500 500 500

Vedení cyklostezky od Luční humny ke škole, pak Gorkého a podél

kolejí k podjezdu a s tím související navazující cyklostezkou vedle

chodníku v Čadově. Možnost financování z KUOK / SFDI.

3.1 2219 6121
ODÚR/

OI

4
Holická, Sladkovského - cyklostezka, 

rekonstrukce kanalizace a vodovodu
4 600 2 600 1 650 950

Pokračování v přípravě PD. 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 - SŽDC předpokládá zahájení realizace

na podzim 2022). Částka je odhad nákladů na zpracování DSP +

DPS, PD přeložky ČEZ ve výši 1 300 tis. Kč a odhad na PD přeložky

CETIN ve výši 320 tis. Kč. Možnost financování výdajů pouze na

realizaci vyhrazených jízdních pruhů (SFDI, KUOK, IROP21+).

3.1 2219 6121 OI/OI

5
Chválkovice - přechod pro chodce přes 

I/46 
400 320 320

Jedná se o rozpracovanou PD. V r. 2018 byla zpracována DUR a

2019 vydáno ÚR. Zadat zpracování DSP a DPS 1. etapy zhotoviteli

DUR. Jedná se o nový přechod přes komunikaci pro chodce a

cyklisty, opravy chodníků, přeložku CETIN. Možnost financování

výdajů ze SFDI, KUOK.

3.2 2219 6121 OI/OI

6 Odlehčovací komora 1H 1 000 50 50

Zahájení na výběr zpracovatele PD. Stávající odlehčovací komora

nesplňuje požadavky nové legislativy na poměr ředění přepadajících

vod v době zvýšených srážek. Od 1.1.2023 by měly být přepady

z této OK zpoplatňovány. Realizace nové OK musí být uskutečněna

dříve, než bude Olomoucký kraj realizovat rekonstrukci ulice

Brunclíkova, kterou OK připravuje na rok 2023.

- 2321 6121 OSŔ/OI

7
Studie - odbor dopravy a územního 

rozvoje
10 200 10 200 10 200 viz. příloha  - str. 15 - 3636 6121

ODÚR/

ODÚR

Část C - jedná se o zpracování projektových dokumentací

7



Schválený rozpočet   SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje Část C

č. Název akce
Celkový 

náklad PD

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2022

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI

Dotace/jiné 

zdroje 2022
Poznámka

Strateg. 

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

8 Studie - odbor strategie a řízení 6 635 6 635 6 635 viz. příloha - str. 15 - 3635 6121 OSŘ/OSŘ

9
Studie "Lokality dětských hřišť a 

sportovišť"
200 200 200

Jedná se o studie k obnově dětských hřišť a sportovišť ve špatném

technickém stavu a nové požadavky na hřiště dle KMČ. 
- 3635 6121

OMZOH/            

OMZOH

10
Zimní stadion - opláštění a 

vzduchotechnika
1 000 1 000 1 000

Zpracování PD. Jedná se o opravu opláštění a instalaci

vzduchotechniky k eliminaci mlžného oparu nad ledovou plochou, aby

byla zajištěna kvalita hrací plochy pro extraligové zápasy ledního

hokeje. 

2.3 3412 6121 OCRKS/OI

Celkem oddíl C 26 235 23 205 22 205 1 000 0
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Schválený rozpočet SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje Část C

v tis. Kč 

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2022

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI 

Dotace/jiné 

zdroje 2022
Poznámka

Strateg.

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1 ČOV - sušárna kalů 203 626 65 000 65 000

Stavba řeší doplnění stávajícího kalového hospodářství ČOV Olomouc o

hygienizaci odvodněného kalu sušením. Sušárna bude zpracovávat odvodněné

kaly z ČOV Olomouc a v malé míře dovážené odvodněné kaly na ČOV

Olomouc v působnosti Moravské Vodárenské, a.s. Produkce kalu na ČOV

Olomouc zůstává zachována. Schválená dotace z OPŽP ve výši 38 mil.Kč,

finanční plán a čerpání dotace bude aktualizováno až po vysoutěžení. 

3.5 2321 6121 OI/OI

2 ČOV - kotelna 14 732 14 732 14 732

Projekt řeší rekonstrukci stávající kotelny a strojovny kotelny v budově kalového

hospodářství ČOV, spočívající především ve výměně opotřebovaných kotlů -

havarijní stav. 

3.5 2321 6121 OI/OI

3
Jilemnického, Nedvězí - přechod pro 

chodce
3 413 3 413 3 413

Předmětem stavby je zřízení přechodu pro chodce na silnici II/570 a komunikací

pro chodce v intravilánu městské části Olomouc, Nedvězí. Přechod je navržen v

chodci exponovaném místě na pěší trase ul. Jilemnického – Prašná, Neklanova.

Možnost podání žádosti o dotaci ze SFDI (85%) nebo KUOK (50%).

3.2 2219 6121 ODÚR/OI

4
Hraniční ulice  - koordinovaný tah, 

SSZ
52 611 28 000 28 000 15 000

Projekt řeší rekonstrukci stávajících světelných signalizačních zařízení (SSZ) na

křižovatce ulic Hraniční x Brněnská a na křižovatce ulic Hraniční x Čajkovského.

Dále projekt řeší vybudování nové SSZ na křižovatce ulic Hraniční x Okružní x I.

P. Pavlova se stavebními úpravami zpevněných ploch a doplnění cyklistických

tras. Schválená dotace ve výši 30 344 tis. Kč z OPD pro realizaci v roce 2022.

3.1 2212 6121 OI/OI

5 Most u Hájovny 13 359 50 50

Náklad zadávacího řízení na zhotovitele. Most v havarijním stavu, dle mostní 

prohlídky z r. 2020 je nutno odstranit nosnou konstrukci do 2 let, tj. rok 2022. 

Nosná konstrukce stávajícího mostu bude z důvodu nevyhovujícího stavebního 

stavu odstraněna a nahrazena novou nosnou konstrukcí uloženou na 

sanovaných původních opěrách prostřednictvím nově zřízených úložných 

prahů. 

- 1039 6121 OI/OI

6
MŠ Husitská a dětské centrum - 

energetická opatření
28 152 28 152 28 152 5 088

Projekt řeší stavební úpravy spočívající v zateplení obvodového pláště, výměně

původních otvorových výplní, výměnu meziokenních vložek, rekonstrukci

střechy, zateplení stropu suterénu a osazení nuceného větrání s rekuperací v

Olomouci na ulici Husitská čp. 356/19. Schválena dotace z OPŽP ve výši 6,6

mil.Kč, podána žádost o změnu na zateplení pouze SO01+SO2, snížení dotace

na 5,088 mil.Kč.

3.7 3111 6121 OŠ/OI

7 Pražská - rekonstrukce mostu M24 30 000 50 50
Náklad zadávacího řízení na zhotovitele - jedná se o demolici stávajícího mostu

M24 a stavbu nové mostní konstrukce jako lávky pro pěší a cyklisty.
3.1 2219 6121 ODÚR/OI

8

Rekonstrukce operačního střediska a 

obslužného pracoviště městského 

kamerového dohlížecího systému 

(MKDS) Městské policie Olomouc a 

přilehlých místností 

8 505 8 505 8 505

Jedná se o komplexní rekonstrukci OS dle připraveného projektu tj. o výměnu

silnoproudých a slaboproudých sítí, výměnu topení, výměnu oken, podlah,

klimatizace, atd..

- 5311 6121 MPO/MPO

9 Schweitzerova - přechod pro chodce 1 500 1 500 1 500
Projekt řeší výstavbu nového přechodu pro pěší včetně dělícího ostrůvku a

intenzivního osvětlení u křižovatky ulice Schweitzerova a Jižní. 
3.2 2219 6121 ODÚR/OI

D - Investice SMOl - nové

jedná se o realizace akcí, schválených do plánu investic na rok 2022
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Schválený rozpočet SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje Část C

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2022

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI 

Dotace/jiné 

zdroje 2022
Poznámka

Strateg.

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

10 Topolany - novostavba chodníků 4 500 4 500 4 500

Novostavba chodníků ve dvou úsecích: A – chodník v ulici U Sv. Jana a B –

chodník v ulici Bílkova v k. ú. Olomouc – Topolany (situace viz příloha).

Součástí projektu je i lávka pro pěší v ulici Bílkova a přeložka sdělovacích

kabelů. Na oba úseky je vydáno pravomocné stavební povolení (rozpočet

2020).  Možnost podání žádosti o dotaci ze SFDI nebo KUOK.

3.2 2219 6121 OI/OI

11
ZOO Olomouc, Sv. Kopeček -  

inženýrské sítě
48 657 5 000 5 000

Jedná se o rekonstrukci inženýrských sítí  v areálu ZOO Olomouc,                                   

Sv. Kopeček.
- 3741 6121 ZOO/OI

12 ZŠ Gagarinova - výměna střechy 6 200 6 200 6 200

Nad objektem základní školy, která byla postavena v první polovině minulého

století je stanová střecha s plechovou krytinou. Střecha byla odborně

posouzena projektantem a realizační firmou. Dřevěné prvky krovu jsou

napadeny dřevokazným hmyzem a současný stav byl projektantem konstatován

jako havarijní. Požadavek na kompletní výměnu střešní konstrukce a sanaci

stropní konstrukce, dále vestavbu do podkroví s využitím pro účely

administrativní části školy. PD zhotovena žadatelem.

1.1 3113 6121 OŠ/OI

415 255 165 102 85 370 79 732 20 088

¹ ORVI - Obnova a rozvoj vohodospodářské infrastruktury (MOVO)

Celkem oddíl D
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Schválený rozpočet SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje Část C

v tis. Kč 

č. Název akce

Celkový 

náklad 

investice

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2022

Dotace/jiné 

zdroje 2022
Poznámka

Strateg. 

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1 Dopravní automobil pro JSDH Lošov 450 450 450

V roce 2021 byla realizována veřejná zakázka na dodání DA pro JSDH Lošov

s termínem dodání v roce 2022 v hodnotě 1.438.824,34 Kč. Schválená dotace

od Olomouckého kraje ve výši 100 000 Kč byla již vyplacena a dotace z MV-

GŘ HZS ČR ve výši 450 000 Kč bude vyplacena až na základě fakturace v

roce 2022. V roce 2021 bude zaplacena záloha ve výši 988 824,34 Kč (naše

spoluúčast + dotace z OLK). Do roku 2022 nárokujeme 450 000 Kč, což je

výše dotace z GŘ HZS.

- 5512 6123 OCHR/OCHR

2
Dokončení modernizace městského 

kamerového dohlížecího systému (MKDS)
3 100 3 100 1 000

Dokončení modernizace MKDS se týká výměny stávajících 10 monitorů za

monitorovací videostěnu umístěnou na operačním středisku MPO. Částečně

financovaného z projektu PPK a dotační titul MVČR. 

- 5311 6122 MPO/MPO

3
SSZ Lipenská - Pavelkova, Olomouc - 

režim noční celočervená
1 441 1 441 1 003

Projekt „SSZ Lipenská – Pavelkova, Olomouc – režim noční celočervená“.

Jedná se o doplnění stávajícího světelného signalizačního zařízení křižovatky

v lokalitě Lipenská – Pavelkova v Olomouci pro režim noční celočervená.

Dojde k instalaci systému, který zahrnuje HW a SW úpravu řadiče světelného

signalizačního zařízení, stožárové svorkovnice, videodetektory a tlačítka pro

chodce. Realizací projektu dojde ke zpřehlednění dopravní situace a zvýšení

bezpečnosti v dané lokalitě. Schválená dotace ze SFDI, realizace v roce 2022.

3.2 3631 6122 ODÚR/ODÚR

4 Výkupy pozemků - OMAJ 5 140 5 140
V tom schválené výkupy ve výši 3 140 tis. Kč a výkupy, které budou

předloženy ke schválení ZMO v roce 2022 v částce  2 mil. Kč.
- 3639 6130 OMAJ/OMAJ

5 Výkupy budov a staveb - OMAJ 20 20 Výkupy drobných infrastrukturních staveb 3639 6130 OMAJ/OMAJ

6 Výkupy budov - OMAJ 12 000 12 000 Andrův stadion - splátka (12 mil. Kč do roku 2029) - 3639 6121 OMAJ/OMAJ

7 Věcná břemena - OMAJ 1 900 1 900 Povodí Moravy, s. p. (200 tis. Kč), Veolia Energie ČR, a. s. (1 700 tis. Kč) - 6409 6142 OMAJ/OMAJ

8 Výkupy pozemků - OI 6 000 6 000 Jedná se o výkupy pozemků související s realizací investičních akcí. - 3639 6130 OI/OI

9 Věcná břemena - OI 300 300 Realizace mostu M10 - 6171 6142 OI/OI

10 Programové vybavení 1 000 1 000 Aktualizace SW + licence - 6171 6111 OISC/OISC

Obnova serverové infrastruktury 3 200 3 200 Nákup nových serverů pro informační systém MMOl -

Obnova počítačové sítě SMOl 5 400 5 400 Separace a segregace systémů a zařízení v síti -

Obnova AV techniky MMOl 2 100 2 100
Obnova audiovizuální techniky MMOl v zasedacích místnostech jednacích

sálů ZMO a RMO. 
-

 Část E - Nestavební investice

11 OISC/OISC6171 6125
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Schválený rozpočet SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje Část C

č. Název akce

Celkový 

náklad 

investice

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2022

Dotace/jiné 

zdroje 2022
Poznámka

Strateg. 

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

12
Olomouc plánuje budoucnost  - mobilní 

aplikace "Moje Olomouc" 
895 895 495

Realizace projektu „Olomouc plánuje budoucnost 2“. Vytvoření mobilní

aplikace pro zařízení se systémy Android a iOS. Schválená dotace v rámci

"Operačního programu Zaměstnanost, poskytovatel MPSV".

- 6171 6111 OKP/OKP

13 Zimní stadion - trafostanice 3 200 3 200
Výměna zastaralých rozvaděců trafostanice. Nutné v návaznosti na výměnu 

rozvaděčů firmy ČEZ.
- 3412 6122 OI/OI

14 Hynaisova - výměna výtahů v budově 3 000 3 000
Havarijní stav, permanentní poruchovost, obava o bezpečnost 

přepravovaných osob.
- 6171 6122 OKT/OKT

Celkem oddíl E 49 146 49 146 2 948
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Schválený rozpočet SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje Část C

v tis. Kč 

č. Název akce

Celkový 

náklad 

investice

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2022

Dotace/jiné 

zdroje 2022
Poznámka

Strateg. 

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1
Povodí Moravy, s. p. - PPO II. B 

etapa
36 914 8 744

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 - konečná splátka dle uzavřené 

smlouvy.

3.4 2212 6313 OI/OI

2
Povodí Moravy, s. p. - PPO IV. 

etapa
44 000 14 000

Jedná se o dotaci určenou na protipovodňová opatření v rámci stavební 

akce „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová 

opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ .

3.4 2212 6313 OSŔ/OSŘ

3 Vybavení školních jídelen 6 158 6 158

Jedná se o velkoobjemové varné kotle, konvektomaty,myčky bílého i 

černého nádobí, kuchyňské roboty, chladící boxy, skříně a lednice, míchací 

a hnětací stroje atd. 

Rekonstrukce jídelen proběhly v letech 2002 - 2009. Nutná obnova. Bez 

strojního zařízení nejsou školy schopny zajistit provoz, což by mělo dopad 

na dodávku stravy do škol, viz. příloha str. 16.

- 3113 6351 OŠ/OŠ

4
Moravské divadlo, p. o. - výměna 

požární opony
1 000 1 000

Stávající hlavní požární uzávěr mezi prostorem jeviště a hlediště nemá 

patřičnou požární odolnost. 
- 3311 6351 MDO/MDO

Celkem oddíl F 88 072 29 902 0

Část F -  Příspěvky jiným subjektům
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Schválený rozpočet SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje Část C

v tis. Kč 

č. Název akce

Celkový 

náklad 

investice

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2022

Poznámka
Strateg. 

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1 Olomouc, Pavelčákova 21 2 300 2 300 Rekonstrukce hlavní části střechy 3.7 3612 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

2 Olomouc, Přichystalova 66,68 6 900 6 900 Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor 3.7 3612 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

3 Olomouc, Kateřinská 23 3 630 3 630 Rekonstrukce střešního pláště 3.7 3612 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

4 Olomouc, Politických vězňů 4 8 050 8 050  Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor 3.7 3612 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

5 Olomouc, Holečkova 9 2 300 2 300 Rekonstrukce výtahu 3.7 3612 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

6 Olomouc, Peškova 1 2 300 2 300  Rekonstrukce výtahu 3.7 3612 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

7 Olomouc, Polská 57 8 050 8 050 Zateplení objektu + oprava terasy  - zateplení lze financovat z MŽP 3.7 3612 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

8 Olomouc, Dolní náměstí 38 2 300 2 300
Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro rekonstrukci objektu 

na kanceláře MMOL / byty
3.7 3612 6121

SNO a.s./

SNO a. s. 

35 830 35 830

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

Celkem oddíl G - SNO, a. s.
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Část C

v tis. Kč 

č.  Celkem 2022 Poznámka Paragraf Položka

Studie odboru strategie a řízení

1 Studie koncepční a rozvojové 4 435

V tom zpracování studií: 

Nová vozovna DPMO - technicko-ekonomická studie (doplatek 415 tis. Kč), 

Koncepce veřejných prostranství (doplatek 720 tis. Kč),                                                                                                                                                                                                                                       

Dokončení dalších studií na základě uzavřené smlouvy (400 tis. Kč - Sv. Kopeček - Sadové náměstí, Slavonínské svahy, ÚS Zikova).                                                                                                                                                                                                        

Studie revitalizace brownfields Klášterní Hradisko (300 tis. Kč), studie prověření využití vnitřních prostor radnice (1 mil. Kč), územní 

studie (1 mil. Kč) , zásady hospodaření se zemědělskými pozemky (600 tis. Kč)

3635 6119

2 Územně energetická koncepce SMOl 500 Studie posouzení využití obnovitelných zdrojů, energetický management 3635 6119

3 Plán udržitelné městské mobility 1 700
Aktualizace PUMMO (1,3 mil. Kč - akt. na základě usnesení ZMO provádět akt. každé 4 roky, rovněž podmínka poskytnutí dotací z OPD3 

a IROP mít PUMMO v souladu s novou metodikou 2.0), Dopravní průzkumy (podklad pro akt. PUMMO - doplatek 400 tis. Kč).
3635 6119

Celkem studie odboru strategie a řízení 6 635

Studie odboru dopravy a územního rozvoje

1 Studie technické a dopravní infrastruktury 800
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 apod).
3636 6119

2 Územní plán Olomouc 8 000
Soubor změn č. X ÚPO, schváleno ZMO 17.6.2019 (7.199.500,-Kč), dále dofakturace - soubor změn č.I. , změna č. II. ÚP a změna č. XII. 

ÚP
3636 6119

3 Pořízení změn RP MPR Olomouc 400  Soubor změn č. X RP MPR 3636 6119

4 Regulační plány 500 Regulační plány podmíněných ÚP 3636 6119

5 Systém hospodaření s vozovkami v majetku SMOl 500 Systém na hospodaření s komunikacemi- pravidelná aktualizace dle uzavřené SOD. 3636 6119

Celkem studie odboru dopravy a územního rozvoje 10 200

Schválený rozpočet SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje  - příloha k oddílu C /projektové dokumentace nové str. 7 - 10/
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Část C

paragraf položka
PO škola se školní 

jídelnou při ZŠ a MŠ
velkokuchyňské zařízení stav stávajícího zařízení /důvod nákupu nového

v tis. Kč 

(vč. DPH)

krájecí zařízení na maso a hlava Havarijní stav (pořízeno 2004) zrezivělé a značně opotřebené, bez současně vyžadovaných bezpečnostních prvků, poškození 

je natolik rozsáhlé, že opravy jsou nadále nerentabilní. Bez tohoto zařízení nelze  při kapacitě 2500 jídel denně obědy připravit;

225

spirálový hnětač těsta a díže
Havarijní stav (pořízeno 2004) opravovaný několikrát ročně, opravy nerentabilní.  Při kapacitě 2500 jídel denně je hnětač zcela 

nepostradatelný.
860

chladící výdejní pult 
hygienické požadavky, dlouhodobě chybí - velmi obtížné až nereálné udržet požadovanou teplotu salátů při výdeji (vyhláškou 

stanoveno max. 8°C).
95

3113 6351 ZŠ Heyrovského konvektomat
Havarijní stav (pořízeno 2006) poruchový, časté nákladné, nerentabilní opravy, vzhledem ke zvýšené kapacitě (1 900 jídel 

denně) a velké míře zátěže bude mít nové zařízení dvojnásobnou kapacitu.
895

myčka černého nádobí s příslušenstvím

Havarijní stav ( pořízeno 2007) je na hranici živostnosti, v uplynulém roce 6x opravovaná, nerentabilní, při kapacitě 2800 

strávníků denně nelze černé nádobí umývat pouze ručně, z hygienických důvodů je nutné zajistit dostatečnou sanitaci všeho 

varného nádobí.

921

el. kotel 300 l
havarijní stav, (převedeno v roce 2006 na zařízení již jako použité ze zrušené ŠJ Lužická, stáří cca 20 let) poruchový, opravy by 

překročily reálnou cenu zařízení, bez náhrady nelze časově připravit stravu tak, aby byla včas rozvezena do škol.
130

konvektomat
Havarijní stav (pořízeno 2001), opravy nerentabilní, vzhledem ke stáří nedostupnost náhradních dílů -  topná tělesa  (kapacita 

700 jídel denně).
575

klimatizace do varny a umývárny Dlouhodobě chybí - velmi vysoká vnitřní teplota  - bezpečnost práce, hygienické podmínky přípravy stravy. 385

3113 6351 ZŠ Rožňavská konvektomat
Havarijní stav stávající el. třítroubové pece  (pořízeno 2009), opotřebená,  nerentabilní opravy, zastaralá. Bude nahrazena 

multifunkčním  konvektomatem.
695

myčka bílého nádobí
Havarijní stav (pořízeno 2007) téměř nefunkční, nestačí pojmout kapacitu nádobí (1700 jídel denně),  opravy neekonomické, z 

hygienických důvodů nezbytná.
209

konvektomat Havarijní stav (pořízeno 2007) časté nákladné opravy, nedostupnost náhradních dílů - elektronické desky, při haváriích nelze 

zajistit včasné dohotovení pokrmů a  odvoz na školy.
569

plynový sporák
Opotřebovaný (pořízeno 2007) k přípravě dietní stravy již kapacitně nevyhovující, při nárůstu požadavků na dietní stravování 

nedostatečný. 99

3113 6351 ZŠ Tererovo nám. elektrický kotel  400 l
Havarijní stav (pořízeno 2006) opotřebovaný, poruchový, koroze, netěsnost dvojitého pláště,  časté nerentabilní opravy,  na 

špatnou elektroniku stávajícího kotle se v náročném denním provozu (1500 jídel denně) nedá spolehnout.
500

CELKEM 6 158

prováděny neeokonomické opravy, obnova  nezbytná. Bez strojního zařízení nejsou školní jídelny schopny zajistit provoz, což by mělo dopad na dodávku stravy do škol.

Schválený rozpočet SMOl na rok 2022 - kapitálové výdaje odboru školství - příloha k oddílu F /příspěvky jiným subjektům str. 18/

MŠ Nedvědova

ZŠ Řezníčkova

ZŠ Holečkova

ZŠ Demlova

Rekonstrukce školních jídelen probíhaly v letech 2002 - 2009 a strojní zařízení je celodenním provozem velkokapacitních jídelen zcela opotřebeno a za hranicí životnosti. Aby byl udržen 

provoz jsou prováděny neekonomické opravy, obnova nezbytná!   Bez strojního zařízení nejsou školní jídelny schopny zajistit provoz, což by mělo dopad na dodávku stravy do škol.

(Zpracováno na základě podkladů ze škol. Konvektomaty specifikované školami vycházejí z kapacitních a prostorových podmínek daných školních jídelen a vybavení (množství zavážecích vozíků, typy a množství 

gastronádob a pod.) 

6351

6351

6351

6351

3113

3113

3111

3113
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