
Návrh  rozpočtu SMOl na rok 2023 - kapitálové výdaje Příloha č. 2

v tis. Kč

Oddíl Název oddílu
 Kapitálové výdaje 

2023 SMOl

Dotace/jiné zdroje 

2023
Poznámka Strana

A Investice SMOl - rozestavěné 99 259 5 918 2-3

B Projektové dokumentace - rozpracované 19 486 0 4-6

C Projektové dokumentace - nové 35 482 0 vč. přílohy, str. 18                                                                                                             7-9

D Investice SMOl - nově zahájené 133 930 20 238 10-13

E Nestavební investice 75 700 5 350 14-15

F Příspěvky jiným subjektům 26 056 0 vč. přílohy, str. 19 16

A-F Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury 104 793 0

G Investice SNO, a.s. 27 000 0 17

CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A - G 521 706 31 506

Užité zkratky v dokumentu:

NPO Národní plán obnovy

ITI Integrované teritoriální (územní) investice

IROP Integrovaný regionální operační program

OPŽP Operační program životního prostředí

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury

DPS Dokumentace pro provedení stavby

DSP Dokumentace pro stavební povolení

DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí

DÚSP Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

IČ Inženýrská činnost

ORVI Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury

                       REKAPITULACE
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 - kapitálové výdaje

v tis. Kč 

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2023

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI 

Dotace/jiné 

zdroje 2023
Poznámka

Strateg.

cíl
§ Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1
Čechovy sady - rekonstrukce sociálního 

zařízení
3 745 3 745 3 745 0 0

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení a výstavbu 

přípojek inženýrských sítí v Čechových sadech u ulice Palackého.
3.3 3745 6121 ODUR/OI

2
Havlíčkova, Wolkerova, Brněnská – 

LED veřejné osvětlení
4 288 709 709 0 0

Pokračování projektu - řeší energeticky úsporná opatření na principu

okamžitého snížení spotřeby elektrické energie výměnou stávajícího

sodíkového svítidla za nové úsporné LED svítidlo. Úspora plateb za

elektřinu se promítne ve snížení paušální úplaty na dotčený počet

svítidel formou slevy, která bude odpovídat ceně za výměnu dotčeného

počtu svítidel veřejného osvětlení po dobu pěti roků.

3.7 3631 6121 ODUR/ODUR

3 Hraniční ulice  - koordinovaný tah, SSZ 61 085 50 50 0 0

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. V

případě realizace schválená dotace z OPD - způsobilé výdaje nutno

čerpat do 30. 6. 2023. .

3.1 2212 6121 OI/OI

4
Hynaisova 10 - výměna výtahů 

v budově
6 000 3 000 3 000 0 0

Pokračování realizace výměny výtahů  - řešení havarijního stavu, 

permanentní poruchovosti, obava o bezpečnost přepravovaných osob.
- 6171 6121 OKT/OKT

5 Lesní cesta Huzovská II. etapa - 1. část 13 450 2 000 2 000 0 5 918

Dokončení realizace - lesní cesta slouží k obslužnosti lesních pozemků

ve vlastnictví SMOl. Jedná se o rekonstrukci posledního úseku, který je

potřeba dokončit, aby byla rekonstruována kompletní cestní síť v

uzavřeném lesním komplexu ve vlastnictví SMOl. Schválená dotace

MMR ve výši 5,918 mil. Kč.

- 2219 6121 OI/OI

6
Modernizace ovládání inteligentní 

budovy Hynaisova
5 000 5 000 5 000 0 0 Pokračování realizace inv. akce v budově Hynaisova 10. 4.3 6171 6121 OKT/OKT

7 Odpadové centrum Olomouc 5 367 500 500 0 0 Dokončení výstavby kanalizačního sběrače. 3.5 3725 6121 OI/OI

8 Pražská - rekonstrukce mostu M24 34 890 11 000 11 000 0 0

Jedná se o demolici (2023 11 mil. Kč) stávajícího mostu M24 a stavbu

nové mostní konstrukce jako lávky pro pěší a cyklisty. Možnost

financování ze SFDI, dotace 100% CZV.

3.1 2219 6121 ODÚR/OI

9
Protipovodňová opatření II.B etapa - 

související investice
48 772 17 000 17 000 0 0

Realizace zahájena v roce 2019 s dokončením v roce 2023.

Předmětem plnění jsou související investice prováděné SMOl v rámci

stavební akce Povodí Moravy, s. p.. + energomost (včetně přípojky

vyhlídky č. 2, slavnostního osvětlení, úvaziště lodí, přístupového

schodiště, podhledu mostu Masarykova), přeložka kabelů Armády ČR po

demolici mostku přes řeku Bystřici).

3.4 2212 6121 OI/OI

A - Investice SmOl - rozestavěné

jedná se o rozestavěné akce a akce, na které budou k 31. 12. 2022 uzavřeny smlouvy 
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 - kapitálové výdaje

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2023

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI 

Dotace/jiné 

zdroje 2023
Poznámka

Strateg.

cíl
§ Položka

Navrhovatel/

Realizátor

10
Sv. Kopeček - parkování - Projekt 

IDS/2023 
15 950 15 000 15 000 0 0

Projekt řeší realizaci parkovacího systému na Svatém Kopečku u

Olomouce. Parkovací systém v dané oblasti bude umožňovat detekci

obsazenosti parkovacích míst na jednotlivých parkovištích, bude

zajišťovat výběr parkovného, navádět vozidla na volné parkoviště a bude

umožňovat přenos provozních a technologických dat. Financováno ze

zdrojů zřízeného Fondu mobility.

3.1 2219 6121 OSŘ/OI

11 Tovární , Lipenská  - výměna VO 555 555 555 0 0

Projekt „Tovární, Lipenská - LED veřejné osvětlení „ řeší energeticky

úsporná opatření na principu okamžitého snížení spotřeby elektrické

energie výměnou stávajícího sodíkového svítidla za nové úsporné LED

svítidlo. Úspora plateb za elektřinu se promítne ve snížení paušální

úplaty na dotčený počet svítidel formou slevy, která bude odpovídat ceně

za výměnu dotčeného počtu svítidel veřejného osvětlení po dobu pěti

roků. 

3.1 3631 6122 ODUR/ODUR

12
Tramvajová trať II. etapa, Nové Sady - 

Povel 
473 120 500 500 0 0

Finanční prostředky na doplatky vyúčtování fa. 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.

3.1 2271 6121 OI/OI

13
ZOO Olomouc, Sv. Kopeček -  

inženýrské sítě
38 473 33 500 33 500 0 0

Jedná se o rekonstrukci inženýrských sítí v areálu ZOO Olomouc, Sv.

Kopeček.
3.7 3741 6121 ZOO/OI

14 ZŠ Gagarinova - výměna střechy 6 700 6 700 6 700 0 0

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. Kompletní výměna střešní

konstrukce a sanace stropní konstrukce, dále vestavba do podkroví s

využitím pro účely administrativní části školy. PD zhotovena žadatelem

(J. Binar).

3.7 3113 6121 OŠ/OI

15
MŠ Husitská a dětské centrum - 

energetická opatření
20 260 0 0 0 5 000

Realizace ukončena v roce 2022. Schválena dotace z OPŽP - platba

2023. 
3.7 3111 6121 OŠ/OI

717 395 99 259 99 259 0 5 918Celkem oddíl A
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 - kapitálové výdaje

v tis. Kč 

č. Název akce
Celkový 

náklad PD

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2023

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI

Poznámka
Strateg. 

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1 Andělská - zahrádkářská kolonie 1 218 75 75 0

Náklad na inženýrskou činnost. Vybudování nové zahrádkářské kolonie v lokalitě

nacházející se v Olomouci v blízkosti křižovatky ulic Andělská a Nebeská nad

lokalitou Kaprodrom.

_ 3745 6121 OI/OI

2 Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi 9 600 9 600 9 600 0

Cílem projektu je projektová příprava a realizace domu na ulici Jánského a

Heyrovského, který bude sloužit jednak pro přechodné ubytování a sociální službu

pro rodiny s dětmi v bytové nouzi, a dále budou vybudovány běžné malometrážní

byty. Možnost financování z IROP21 prostřednictvím ITI. Předpokládaná výše

dotace na realizaci akce je max. 23,7 mil.Kč na bytový dům a 42,5 mil.Kč na

azylový dům. Odhad nákladů na realizaci je 238 mil. Kč.

4.4 3612 6121 OSV/OI

3
Gorkého, U podjezdu - rozvoj 

cyklostezek na území města
552 212 212 0

Projekt řeší návrh stezky pro cyklisty, rekonstrukci místní komunikace za zástavbou

podél ul. Chválkovická, úpravu nástupiště autobusové zastávky v ul. Chválkovická

a vybudování přechodu přes sil. I/46 ul. Chválkovická, který je navržený jako

sdružený pro chodce a cyklisty. Možnost financování z KUOK (50% CZV) nebo

SFDI (85% CZV).

3.1 2219 6121
ODUR/

OI

4
Havlíčkova, Krapkova - přechody pro 

pěší
380 380 380 0

Projekt řeší stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce a navazujících

veřejných prostranství. Hotová DUR a vydáno územní rozhodnutí. K realizaci akce

je nezbytné dodělat další stupně PD ve stupni DSP + DPS a realizovat inženýrskou

činnost k získání SP. Možnost financování z IROP2021+ prostřednictvím ITI. Výše

dotace 85% CZV.

3.2 2219 6121 OI/OI

5
Holická, Sladkovského - cyklostezka, 

rekonstrukce kanalizace a vodovodu
4 418 3 500 2 550 950

Zpracována DUR, územní řízení zahájeno. 

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 600 tis. Kč a odhad na PD

přeložky CETIN ve výši 450 tis. Kč. Možnost financování výdajů pouze na realizaci

vyhrazených jízdních pruhů (SFDI, KUOK).

3.1 2219 6121 OI/OI

6
Chomoutov - autobusová točna a 

zastávka
422 254 254 0

Zpracování PD ve stupních DSP a DPS. Projektová dokumentace řeší zpracování

všech stupňů dokumentace. 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.

3.1 2219 6121 OI/OI

7
Chomoutov - vazba na Březce, 

cyklostezka
1 813 620 620 0

Pokračuje příprava PD - zpracování IČ k DUR a DSP. 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. Částka je na doplatek

IČ pro ÚR, na zpracování DSP+DPS a zpracování přeložky ČEZ. Možnost

financování z IROP2021+ prostřednictvím ITI. Výše dotace 85% CZV.

3.1 2219 6121 OI/OI

Část B - Projektové dokumentace  - rozpracované,

jedná se o rozpracované projektové dokumentace a PD, na které budou k 31. 12. 2022 uzavřeny smlouvy

4



Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 - kapitálové výdaje

č. Název akce
Celkový 

náklad PD

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2023

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI

Poznámka
Strateg. 

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

8
Chomoutov - vazba na Březce, 

cyklostezka. II. etapa
680 30 30 0

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

9 Knihovna -Trnkova ulice  4 731 2 300 2 300 0

Dokončena PD ve stupni DÚSP. V roce 2023 dokončení DPS a inženýrské

činnosti pro vydání společného povolení. Jedná se o výměníkovou stanici s č. p.

521 na pozemku parc. č. st. 862 v k. ú. Nové Sady. Předmětem této akce je

rekonstrukce výměníkové stanice - změna využití výměníkové stanice na pobočku

Knihovny města Olomouce. Možnost financování z IROP2021+ prostřednictvím

ITI. Předpokládaná výše dotace je max. 42,5 mil.Kč. Odhad celkových výdajů

50 mil. Kč.                                       

2.3 3314 6121 OSŘ/OI

10
Krematorium - ul. Křelovská - 

cyklostezka 
239 20 20 0 Náklad na řešení majetkoprávních vztahů + úprava PD. 3.1 2219 6121 OSŘ/OI

11 MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit 705 375 375 0

Částka potřebná na dokončení PD. Úprava nevyužité části objektu v areálu

mateřské školy. Dispozičně budou navrženy prostory pro jedno samostatné

oddělení MŠ s maximálním přípustným počtem dětí včetně zázemí pro děti a

personál v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a

mladistvých. Možnost financování z IROP2021+ prostřednictvím ITI. Odhad

celkových výdajů 29 mil. Kč. Předpokládaná výše dotace 24,5 mil. Kč.

1.1 3111 6121 OŠ/OI

12 MŠ Husitská - rozšíření kapacit 657 200 200 0

Částka na úhradu IČ, rozpočet + PD nového vstupu. Řešení přestavby stávajícího

objektu hospodářské budovy v areálu mateřské školy v Olomouci na ulici Husitská

356/19. Ze stávajícího objektu hospodářské budovy bude vytvořena další budova

MŠ s cílem dosáhnout navýšení kapacity zařízení péče o děti od 3 - 6 let na území

města Olomouce. Možnost financování z IROP2021+ prostřednictvím ITI. Odhad

celkových výdajů 6 mil.Kč. Předpokládaná výše dotace 5 mil. Kč.

1.1 3111 6121 OŠ/OI

13 Nerudova - rekonstrukce komunikace 393 27 27 0
Jedná se o kompletní rekonstrukci vozovky, parkovacích stání a přilehlých 

chodníků vč. úpravy nových zelených ploch. Částka je na doplatek PD a IČ pro SP.
3.1 2212 6121 ODUR/OI

14 Neředín, Topolany - cyklostezka                     761 392 392 0

Částka na úhradu DSP+DPS po dořešení majetkopráv. vztahu s ÚZSVM a IČ pro

SP této I. etapy. Celá akce je rozdělena na 2 etapy. I. etapa zahrnuje trasu od

krematoria po lávku přes rychlostní komunikaci D35. Možnost financování z

IROP2021+ prostřednictvím ITI. Výše dotace 85% CZV.

3.1 2219 6121 OI/OI

15
Neředín, Topolany - cyklostezka II. 

etapa
650 30 30 0

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

5



Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 - kapitálové výdaje

č. Název akce
Celkový 

náklad PD

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2023

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI

Poznámka
Strateg. 

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

16 Brunclíkova - odlehčovací komora 1H 3 000 3 000 0 3 000

Předmětem projektové dokumentace je výstavba nové odlehčovací komory 1H a

retenční nádrže RN-OK1H v Olomouci v ulici Brunclíkova. Objektově bude stavba

rozdělena na samostatné stavební objekty – retenční nádrž a odlehčovací komoru.

3.7 2321 6121 OI/OI

17 Okružní - zastávky 351 23 23 0

Projekt řeší výstavbu dvou zálivů nové autobusové zastávky na MK Okružní v

křižovatce s ulicí Jílová. Úpravy budou spočívat v zabezpečení bezbariérového

užívání (kaselský obrubník, vodící, signální, varovné a kontrastní pásy), doplněn

bude elektronický inteligentní označník s přípojkou NN s napojením na síť ČEZ.

Povrch zálivu bude betonový. Nástupní hrana bude upravena na délku odpovídající

potřebám DPMO, a. s. Součástí stavby budou přístřešky pro cestující. Předpokládá

se přeložka vedení ČEZ a VO. 

3.2 2219 6121 OI/OI

18 Pionýrská - podchod 1 380 1 080 1 080 0

Podchod pod ulicí Brněnská z ulice Heyrovského do ulice Pionýrské - koordinace s

DPMO, a. s. Možnost financování z IROP2021+ prostřednictvím ITI. Výše dotace

85% CZV.

3.2 2219 6121 ODUR/OI

19
Protipovodňová opatření II.B etapa - 

související investice
6 090 90 90 0 Dopracování PD přeložky kabelů AČR ve stupni DPS. 3.4 2212 6121 OI/OI

20
Samotišky - Droždín - Bystrovany - 

cyklistická stezka
603 305 305 0

Částka potřebná na doplatek DUR a IČ pro ÚR. Jedná se o cyklistickou stezku

připravovanou ve spolupráci s obcemi Samotišky, Droždín a Bystrovany na základě

smlouvy o spolupráci při přípravě projektu. Možnost financování ze SFDI. Výše

dotace 85% CZV.

3.1 2219 6121 OI/OI

21
Šantova - rekonstrukce komunikace a 

kanalizace
1 014 231 123 108

Pokračuje příprava PD - zpracování DPS. Pilotní projekt modrozelené

infrastruktury. Řeší kompletní obnovu celého uličního profilu ulice Šantova.

Splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, HDV, komunikaci, parkoviště,

chodníky, VO. Podána žádost o dotaci z NPO, probíhá hodnocení žádosti.

Předpokládaná výše dotace 15 mil. Kč. Realizace možná 2023-2025.

3.3 2321 6121 OSŘ/OI

22 Tovární - tramvajový most 712d - M32 2 306 800 800 0

Zpracování PD ve stupni DPS. 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). Součástí je i řešení přemístění sítí ze souběžného energomostu. Možnost

financování ze SFDI. Výše dotace 100% CZV.

3.1 2271 6121 ODUR/OI

Celkem oddíl B 41 963 23 544 19 486 4 058
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 - kapitálové výdaje

v tis. Kč 

č. Název akce
Celkový 

náklad PD

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2023

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 
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cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1 Bezručova ulice - kontejnerová stání 100 100 100 0
Úprava kontejnerového stání u Červeného kostela a nejbližšího okolí - nové řešení

kontejnerového stání by mělo reagovat na nově  upravené okolí  kostela.
3.5 3723 6121 OI/OI

2 ČOV - sušárna kalů 5 000 5 000 0 5 000

Přepracování PD. 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, z důvodu zrušení VŘ nebude projekt

realizován v termínu určeném výzvou, od dotace bylo odstoupeno.

3.5 2321 6121 OI/OI

3 Droždín - veřejné osvětlení 350 350 350 0
Zpracování projektové dokumentace - stávající VO umístěno na sloupech nadzemního

vedení ČEZ - překládka do země.
3.7 3631 6121 OI/OI

4
gen. Píky - sklad civilní obrany - 

rekonstrukce
500 500 500 0

PD na rekonstrukci skladu určeného k uskladnění materiálu a vybavení pro evakuační a

záchrannou činnost. S ohledem na stále rostoucí potřeby uskladnění a servisu techniky, kdy

stávající technické prostory jsou již nedostatečné, je nutné rozšíření skladových prostor. Za

tímto účelem odbor ochrany převzal do správy bývalou kotelnu na ul. gen. Píky. Tento

objekt je v nevyhovujícím stavu, původně určený k jinému účelu a ve stavebně

nevyhovujícím, až havarijním stavu. Vzhledem ke změně způsobu užívání jako i dodržení

všech zákonných podmínek je nezbytná rekonstrukce. V případě, že tato rekonstrukce

nebude zahájená před vlastní demolicí skladu v Neředíně, nemá odbor ochrany žádné

prostory pro uskladnění materiálu.

- 5521 6121 OCHR/OI

5
Horní Hejčínská - odvedení podzemních 

vod
500 500 500 0

Projektová dokumentace bude řešit gravitační odvodnění podzemních vod směrem do

Mlýnského potoka, a to po vyhodnocení pozorovacích vrtů, které v území nechal instalovat

odbor investic. Cílem je stabilizovat celé území, podloží RD a komunikaci na ulici Horní

Hejčínská. Jedná se opatření, které je nutné provést pro zabránění poruch rodinných

domků na ulici Horní Hejčínská.

3.5 2321 6121 OI/OI

6
Keplerova – Dolní Novosadská – 

cyklostezka.
500 500 500 0

Jedná se o dílčí část na tangenciální trase spojující městské části Nové Sady a Holici, větev

V4 Holický les podél zatížené silnice II/570 (ulice Keplerova) vybudovanou v r. 2022,

zakončenou v relativně nebezpečném místě. Stezka bude využívána zejména pro

zaměstnaneckou dopravu mezi Holicí a ulicí Šlechtitelů, do zóny s logistickými firmami na

katastru Nemilan a Nových Sadů. Částka je na zpracování DUR. Možnost financování z

dotace SFDI. Výše dotace 85% CZV.

3.1 2219 6121 OSŘ/OI

7 Lazecká - rekonstrukce kanalizace CIVf 500 500 0 500
Kanalizace v délce cca 100 m se propadá, v roce 2020 MOVO , a. s. vyměnilo úsek v délce

37m, kanalizaci nelze ani čistit, aby se potrubí nerozpadlo.
3.7 2321 6121 OSŘ/OI

8 Lošov - krajinné úpravy 150 150 150 0

Předmětem realizace jsou krajinná opatření v katastru Lošova. Podle územního plánu se

jedná o plochy zemědělské. Krajinná opatření zahrnují výsadbu krajinné zeleně a vytvoření

biotopu mokřadu v zemědělské krajině. Opatření budou realizována částečně na pozemcích

města a na pozemcích v majetku státu. Možnost financování z OPŽP. Výše dotace 85%

CZV.

3.4 3745 6121 OSŘ/OMZOH

9
MDO, p. o. Olomouc - výstavba nových 

dílen
3 500 50 50 0

Vybudování dílen pro výrobu dekorací (zámečnická dílna, stolárna, malírna), prostor pro

uskladnění dekorací, pro uskladnění kostýmů a prostor edukačního centra, které by zároveň

sloužilo pro propojení divadla se školstvím. Podána žádost o dotaci z NPO, probíhá

hodnocení žádosti. V případě schválení dotace je třeba doložit stavební povolení s nabytím

právní moci do cca 31. 12. 2023.

2.3 3311 6121 OSŘ/OI

Část C - jedná se o zpracování projektových dokumentací
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10
Plavecký stadion - rekonstrukce a 

modernizace
11 000 1 000 1 000 0

Revitalizace významné části stadionu, tedy ne pouze vlastní bazénovou vanu (v rozsahu

aktuálně vydaného stavebního povolení), ale i další provozní celky, které by tak, či onak

bylo nutné v horizontu jednotek let provést, a které by při pozdější realizaci mohly vést k

vícenákladům, riziku poškození již rekonstruované části a opakovaně omezit výuku školního 

plavání, včetně činnosti sportovních klubů. Možnost financování z NSA v závislosti na

podmínkách výzvy vyhlášené v roce 2023.

2.3 3412 6121 OSSZ/OI

11 Povel - obytná zóna 3 000 3 000 3 000 0

Zpracování projektová dokumentace, která řeší pěší zónu ulice Jánského, ulici

Heyrovského a jejich napojení. V rámci projektu budou řešeny úpravy pozemních

komunikací a chodníků, parkovacích stání, příčné prahy, stání kontejnerů TKO, sadové

úpravy a příslušný mobiliář. Součástí projektové dokumentace bude také rekonstrukce

vodovodu, kanalizace, VO a přeložky inženýrských sítí. Možnost financování z IROP21+

prostřednictvím ITI. Výše dotace 85% CZV. Odhad nákladů 80 mil. Kč.

3.3 2219 6121 OI/OI

12 Před Lipami - bytový dům 4 500 4 500 4 500 0
Odkup projektové dokumentace 2,5 mil. Kč + zpracování PD ve stupni DPS 2 mil. Kč. Bude

se prověřovat možnost financování startovacích bytů na SFPI.
4.4 3612 6121 OSV/OI

13
Radíkov - multifunkční objekt hasičské 

zbrojnice 
2 600 2 600 2 600 0

PD na přestavbu zbrojnice v Radíkově na multifunkční objekt. Rozšíření zajistí zvětšení

prostor pro potřebu Sboru dobrovolných hasičů Olomouc – Radíkov, tyto prostory jsou v

současné době nevyhovující. 

- 5512 6121 OCHR/OI

14 Socha "Revoluce" 100 100 100 0
Zpracování PD na přemístění uměleckého díla z Palachova náměstí do přednádražního

prostoru.
3.3 3399 6121 OMAJ/OI

15 Park na Dlouhé ulici 1 132 1 132 1 132 0

Předmětem realizace je výstavba nového okrskového parku navazujícího na sídlištní

výstavbu a výstavbu rodinných domů. Dle územního plánu Olomouce okrskové parky rozvíjí

zázemí pro každodenní rekreaci obyvatel města. Park se nachází na pozemcích ve

vlastnictví města Olomouce. Řešení parku zahrnuje novou cestní síť, vytvoření stromového

a keřového patra parku, vybavení parku hřištěm, vytvoření pobytových luk, vytvoření

přístupu k Mlýnskému potoku pro kontakt s vodou. Možnost financování z IROP21+ nebo z

OPŽP prostřednictvím ITI. Výše dotace 85% CZV. Odhad nákladů dle studie 39 mil. Kč.

3.3 3421 6121 OMZOH/OI

16 ASO park, Lazce - revitalizace 300 300 300 0

Na základě úkolů vyplývajících ze strategického plánu a požadavků vedení města na rozvoj

historických parků byl zpracován program jejich postupné obnovy. Jedná se o úpravy a

zlepšení kvality veřejných prostranství, zvýšení podílu zeleně ve městě a ochranu

historického dědictví. Cílem revitalizace je kvalitně vyřešit tento historický park a jeho

problematická místa. Park bude řešen s ohledem na významné propojení parkového

prstence kolem historického jádra města. Možnost financování z IROP2021+

prostřednictvím ITI.

3.3 3421 6121 OSŘ/OI

17 Švýcarské nábřeží, Rokycanova - park 350 350 350 0

Dlouhodobý záměr vybudovat rekreační plochu s přístupovými chodníky spojujícími bytovou

zástavbu v ul. Rokycanova se Švýcarským nábřežím. Nutný odkup pozemku parc.č. 659/2 v

k.ú. Nové Sady kvůli možnosti napojení na městské pozemky a Švýcarské nábřeží a tím

zprůchodnění z ul. Rokycanova.

Možnost financování z IROP2021+ nebo z OPŽP prostřednictvím ITI. Výše dotace 85%

CZV.

3.3 3421 6121 OSŘ/OI

18
ZŚ a MŠ Nedvědova - rekonstrukce 

bazénové vany
600 600 600 0

Komplexní rekonstrukce bazénové vany a s ní souvisejících stavebních konstrukcí z

důvodu statické havárie.
1.1 3113 6121 OŠ/OI

19
ZŠ Heyrovského - rozšíření kapacity 

školy 
750 750 750 0  Rozšíření kapacity ZŠ formou nástavby na objektu školní jídelny. 1.1 3113 6121 OŠ/OI
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20

ZŠ 8. května - rekonstrukce a 

modernizace odborných učeben, 

konektivita školy

650 650 650 0

Rekonstrukce a modernizace 4 odborných učeben - robotika, chemie, fyzika, multimediální,

včetně vnitřní konektivity školy. Možnost financování z IROP2021+ nebo prostřednictvím ITI.

Výše dotace 85% CZV. Podaná žádost o dotaci do individuální výzvy IROP, předpokládané

výdaje 25 mil. Kč, předpokládaná výše dotace 23 mil. Kč. Termín realizace 2023/2024.

1.1 3113 6121 OŠ/OI

21
ZŠ tř. Spojenců - vybudování odborných 

učeben a konektivita školy
450 450 450 0

Rekonstrukce prostor v suterénu školy s cílem vybudování odborné učebny dílen a učebny

ICT pro zkvalitnění výuky, uvolnění prostor školy pro kmenové učebny, zvýšení počtu

kmenových tříd, vytvoření nabídky vzdělávacím organizacím k využití učebny IT ke

vzdělávání dospělých. Možnost financování z IROP2021+ nebo prostřednictvím ITI. Výše

dotace 85% CZV. Podaná žádost o dotaci do individuální výzvy IROP, předpokládané

výdaje 10 mil. Kč, předpokládaná výše dotace 8,5 mil. Kč. Termín realizace 2023/2024.

1.1 3113 6121 OŠ/OI

22
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická 

opatření
600 600 600 0

Zateplení obvodového pláště a střechy objektu ZŠ a MŠ včetně rekuperace vzduchu.

Možnost financování z OPŽP. Výše dotace formou jednotkových nákladů na řešená

opatření stanovených OPŽP.

3.7 3113 6121 OŠ/OI

23 ZŠ Petřkova - kanalizační přípojka 50 50 50 0
Napojení objektu základní a mateřské školy na veřejnou kanalizaci a úprava prostoru po

jímkách.
3.7 3113 6121 OŠ/OI

24
Studie - odbor dopravy a územního 

rozvoje
8 700 8 700 8 700 0 viz. příloha,  str. 18 - 3636 6121 ODUR/ODUR

25 Studie - odbor strategie a řízení 8 050 8 050 8 050 0 viz. příloha,  str. 18 2.3 3635 6121 OSŘ/OSŘ

26
Studie "Lokality dětských hřišť a 

sportovišť"
500 500 500 0

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

Celkem oddíl C 54 432 40 982 35 482 5 500
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1 Andělská - zahrádkářská kolonie 45 368 50 50 0 0

Vybudování nové zahrádkářské kolonie v lokalitě nacházející se v Olomouci v

blízkosti křižovatky ulic Andělská a Nebeská nad lokalitou Kaprodrom. Oblast

bude rozdělena na 79 samostatných zahrádek (plocha každé zahrádky bude cca

250 m2) včetně přístupových štěrkových cest a zelených pásů. Soubory

zahrádek budou oploceny vnějším oplocením s dvoukřídlou bránou pro každou

zahrádku, vlastní studnou a připojením na síť NN. 

_ 3745 6121 OI/OI

2 Andrův stadion  - osvětlení 14 000 50 50 0 0

Výměna stávajících zastaralých a nevyhovujících výbojek za nové LED

osvětlení, doplnění chybějící kapacity osvětleni na dosažení kapacity dle UEFA,

výměna elektroinstalace, revize statiky a ukotvení, povrchová úprava sloupů a

konstrukcí (výškové práce). Současně dojde ke zpevnění střechy tribuny, která

nevyhovuje aktuálním předpisům. Možnost financování z NSA v závislosti na

podmínkách výzvy vyhlášené v roce 2023.

3.7 3412 6121 OSSZ/OI

3 Arbesova - chodník 3 337 3 337 3 337 0 0

Projekt řeší vybudování nového chodníku v délce cca 136 m a v šířce 1,6 m na

ulici Arbesova v úseku od domu č.p. 2 na pozemku p.č.485 po napojení na

stávající živičný chodník, který vede podél silnice I/46. Součástí projektu jsou i

přeložky sítí společností CETIN a GasNet. 

3.2 2219 6121 OI/OI

4 ČOV - kalové hospodářství 3 000 3 000 0 3 000 0  Rekonstrukce a modernizace kalového hospodářství v budově kotelny. 3.7 2321 6121 OI/OI

5 Dělnická - rekonstrukce kanalizace 9 674 9 674 0 9 674 0

Rekonstrukce stoky BXXIa10 a stoky BXXIa11 je navržena v nové trase z

důvodu zachování vzrostlé zeleně a uložení stávajících inženýrských sítí. Stoka

BXXIa10, trasa bude vedena v místní komunikaci a přejde do travnatého

porostu a chodníku. Stoka BXXIa11 bude v celé trase vedena v místní asfaltové

silnici. Na novém potrubí stok budou vysazeny odbočky a nově budou přípojky

zrekonstruovány po hranice činžovních domů.

3.7 2321 6121 OSŘ/OI

6
Dělnická II - rekostrukce komunikace a inž. 

sítí
61 882 28 882 0 28 882 0

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Dělnická včetně rekonstrukce

přilehlých chodníků a parkovacích stání. Důvodem je špatný technický stav

komunikace.

3.1 2212 6121 OSŘ/OI

7
Droždín - hasičské hřiště - novostavba 

přístřešku
850 850 850 0 0

S rekonstrukcí komunikace proběhne i rekonstrukce jednotné kanalizace,

vodovodu a vedení veřejného osvětlení. 
3.1 5512 6121 OCHR/OI

8
Foerstrova, Dobnerova - úprava veřejného 

prostranství
9 284 9 284 9 284 0 0

Akce souvisí s realizací akce "Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy".

Projekt 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.

3.3 2219 6121 OSŘ/OI

9 Grygov Lesní školka - elektrická přípojka 1 551 1 551 1 551 0 0

Akce řeší připojení lesní školky k elektrické síti, která se nachází se na

pozemku parc. č. 2007 v k. ú. Grygov, obec Grygov. Elektrická přípojka bude

využita pro čerpací zařízení k zalévání sazenic a je nezbytně nutná z důvodu

sucha. Součástí je i projektová dokumentace pro provádění stavby přeložek

inženýrských sítí dle požadavků jejich správců.

_ 1039 6121 OI/OI

10 Grygov skládka – přípojka NN 1 932 1 932 1 932 0 0

HAVARIJNÍ STAV - hrozí kolaps. Projekt řeší nové napojení území skládky v

Grygově za účelem zajištění chodu čerpacího systému prostřednictvím nové

elektrické přípojky z jiného přípojného bodu. Stávající přípojka je v havarijním

stavu, při její havárii hrozí kontaminace spodních vod. 

_ 2219 6121 OI/OI

D - Investice SmOl - nové

jedná se o realizace akcí, schválených do plánu investic na rok 2023
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11 Knihovna -Trnkova ulice  30 250 50 50 0 0

Náklad zadávacího řízení na zhotovitele. Předmětem této akce je rekonstrukce

výměníkové stanice - změna využití výměníkové stanice na pobočku Knihovny

města Olomouce. Možnost financování z IROP2021+ prostřednictvím ITI. Výše

dotace 85% CZV. Termín realizace 09/2023-2025.                                   

2.3 3314 6121 OSŘ/OI

12 Dětská hřiště 2 420 2 420 2 420 0 0

Jednotlivé lokality - ulice Neumanova x Blanická (věková kategorie 3-6 let a 6-

12 let), ulice Lazecká (věková kategorie 3-6 let a 6-12 let), Holický les (věková

kategorie 3-6 let a 6-12 let)

2.3 3421 6121 OMZOCH/OI

13 Machátova - rekonstrukce vodovodu 4 079 4 079 0 4 079 0

Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího řadu (vodovodu) v dané lokalitě,

který slouží k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Vzhledem ke kolizi

stávajícího vodovodu s plynovodem a domovními šachtičkami na kanalizačních

přípojkách navrhujeme rekonstrukci vodovodu v nové trase. Od místa napojení

v ulici Arbesova řad vede v délce 13,8m ve stávající trase a pak se lomí a

vchází do místní komunikace. Nová trasa řadu je navržena ve vzdálenosti cca

0,6m od krajnice vozovky.

3.7 2310 6121 OSŘ/OI

14 Most U hájovny 16 267 6 000 6 000 0 0

Jedná se o stavební úpravu stávajícího mostu v havarijním stavu.  Nosná 

konstrukce mostu bude z důvodu nevyhovujícího stavebního stavu odstraněna a 

nahrazena novou nosnou konstrukcí uloženou na sanovaných původních 

opěrách prostřednictvím nově zřízených úložných prahů. Nově budou zřízeny 

také mostní svršek a vybavení.  Účelem mostu je převedení veřejně přístupné 

účelové komunikace – lesní cesty přes vodní tok Mlýnský potok (Střední 

Morava). 

3.1 1039 6121 OI/OI

15
MŠ Baarova - rozšíření kapacity a 

energetická opatření
24 000 12 000 12 000 0 0

Rekonstrukce stávajícího objektu MŠ a realizace nové přístavby, které povedou

k navýšení kapacity MŠ a k posílení vzdělávací infrastruktury a snížení

koeficientu nepřijatých dětí do předškolní výchovy. Zajištění dostupnosti a

dostatečná kapacita mateřských a základních škol jako vzdělávacích center s

ohledem na demografický vývoj. Možnost financování z IROP2021+

prostřednictvím ITI. Výše dotace 85% CZV. Termín realizace 06/2023-2025.                                   

1.1 3111 6121 ODUR/OI

16 MŠ Husitská - rozšíření kapacit 7 000 7 000 7 000 0 0

Úprava nevyužité části objektu v areálu MŠ. Dispozičně budou navrženy

prostory pro jedno samostatné oddělení MŠ s maximálním přípustným počtem

dětí včetně zázemí pro děti a personál v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Možnost financování z IROP2021+

prostřednictvím ITI. Výše dotace 85% CZV. Termín realizace 06/2023-2024.                                   

1.1 3111 6121 OŠ/OI

17
Na Vozovce - propojení Kmochovy a 

Foerstrovy 
13 782 13 782 13 782 0 4 238

Jedná se o změnu stávajícího stavu rozšířením zpevněných ploch a dle využití

rozdělení pro užívání odděleně cyklisty a chodci. Stavba přímo navazuje na

předchozí etapu dle PD „Jílová, smíšená stezka“, realizovaná v roce 2017 a akci

„Ulice Na Vozovce a Polívkova – zklidnění na zónu 30“. Schválena dotace SFDI,

realizace musí být ukončena v roce 2023.

3.2 2219 6121 OSŘ/OI

18 Odlehčovací komora OK3A 40 355 20 000 0 20 000 0
Jedná se o rekonstrukci stávající odlehčovací komory OK3A u křižovatky ulice

Střední Novosadská a ulice U Dětského domova na pravém břehu řeky Moravy.
3.7 2321 6121 OSŘ/OI

19 Pionýrská - podchod 26 000 26 000 26 000 0 0

Podchod pod ulicí Brněnská z ulice Heyrovského do ulice Pionýrské -

koordinace s DPMO, a. s. (předpokládaná výluka). Možnost financování z

IROP2021+ prostřednictvím ITI. Výše dotace 85% CZV.

3.2 2219 6121 ODUR/OI

20
Přístřešky MHD - rekonstrukce v rámci  

obnovy
3 750 1 250 1 250 0 0

Rekonstrukce a obnova přístřešků MHD do roku 2025 dle akčního plánu

"Koncepce správy a obnovy přístřešků MHD".
3.3 2221 6121 ODUR/ODUR

11



Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 - kapitálové výdaje

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2023

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI 

Dotace/jiné 

zdroje 2023
Poznámka

Strateg.

cíl
§ Položka

Navrhovatel/

Realizátor

21
Šantova - rekonstrukce komunikace a 

kanalizace
27 600 27 600 12 500 15 100 0

Pilotní projekt modrozelené infrastruktury. Řeší kompletní obnovu celého

uličního profilu ulice Šantova. Splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, HDV,

komunikaci, parkoviště, chodníky, VO. Stavbu je nutné koordinovat s

developerskými projekty Šantova II a Sochorova kasárna. Podána žádost o

dotaci z NPO ve výši 15 mil.Kč. Probíhá hodnocení. Realizace možná do

06/2025.

3.3 2321 6121 OSŘ/OI

22 Tř. 17. listopadu - rekonstrukce vodovodu 14 500 14 500 0 14 500 0
Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu z tvárné litiny DN 300 v délce 686

m, v rozsahu od křižovatky s ulicí Masarykova po křižovatku s ulicí Kosmonautů. 
3.7 2310 6121 OSŘ/OI

23
Velkomoravská, Schweitzerova - úprava 

křižovatky
23 500 50 50 0 0

Stožáry osvětlení a světelné signalizace jsou v havarijním stavu. Nové SSZ

zajistí lepší propustnost křižovatky a koordinaci s křižovatkou s ul.

Rooseveltova, která v současnosti chybí. Dělící ostrůvky jsou nevyhovující,

pěší, zvláště matky s kočárky jsou ohroženou skupinou. Možnost financování ze

SFDI. Výše dotace 85% CZV. Realizace 2024-2025.

3.1 2212 6121 OSŘ/OI

24 ZŠ Demlova - rekonstrukce střechy 55 000 20 000 20 000 0 16 000

I.etapa - první realizační etapou bude úprava střechy nad pavilony II a III z

důvodu nejhoršího stavu dřevěných konstrukcí střech. Schválená dotace z

NPO ve výši 44 mil. Kč, průběžné financování dle aktuální prostavěnosti.

Ukončení realizace do 06/2025. 

3.7 3113 6121 OSŘ/OI

25 Sv. Kopeček - objekt Křičkova 62 500 50 50 0 0

Realizace školní družiny rekonstrukcí nevyužitého objektu ZŠ Dvorského.

Energetická úspora a lepší klimatické podmínky v lokalitě dosažené změnou

tepelně izolačních vlastností objektu a realizací zelené střechy. Možnost

financování z IROP2021+ prostřednictvím ITI. Výše dotace 85% CZV. Termín

realizace 06/2023-2024.                                   

3.7 3113 6121 OŠ/OI

26 Jeremenkova ul. - cyklostezka II. část 10 761 10 761 10 761 0 0

Předmětem projektu je řešení hlavního a přidruženého dopravního prostoru

místní komunikace ul. Jeremenkova v Olomouci v rámci řešení cyklodopravy v

zájmové oblasti, v katastrálním území Olomouc – město a Bělidla. Řešený je

úsek od mostu přes Bystřici po přechod pro chodce u Senima –

předkřižovatkový prostor ul. Jeremenkova – Pasteurova (sil. II/448), v celkové

délce cca 0,45km. U mostu přes Bystřici navazuje na zrealizovanou stavbu „Ul.

Jeremenkova od Jantarové cyklotrasy po hl.n. ČD, cyklostezka“ . Předpoklad

realizace poté, co ul. Jeremenkova přestane být objízdnou trasou při

protipovodňových opatřeních prováděných Povodím Moravy a snesení mostu u

Bristolu a následně na Masarykově ulici. V rámci projektu "Zkvalitnění dopravní

infrastruktury pro cyklisty v Olomouci". Podána žádost o dotaci z IROP, výše

dotace 85% CZV. 

3.1 2219 6121 OSŘ/OI

27
Dělnická, Neředínská - propojení 

cyklostezka
1 407 1 407 1 407 0 0

Akce řeší novostavbu cyklostezky, která propojí ul. Dělnickou a Neředínskou. V

současné době je tento prostor nezpevněný, pouze podél oplocení prochází

chodník. Součástí akce je posunutí stávajících kontejnerů a vybudování nového

dlážděného kontejnerového stání. V rámci projektu "Zkvalitnění dopravní

infrastruktury pro cyklisty v Olomouci". Podána žádost o dotaci z IROP, výše

dotace 85% CZV. 

3.1 2219 6121 OSŘ/OI

Projekt "Zkvalitnění dopravní infrastruktury pro cyklisty v Olomouci"  

12



Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 - kapitálové výdaje

č. Název akce

Celkový 

náklad 

stavby

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2023

* z toho 

kapitálové 

výdaje 

* z toho 

výdaje na 

ORVI 

Dotace/jiné 

zdroje 2023
Poznámka

Strateg.

cíl
§ Položka

Navrhovatel/

Realizátor

28
Velkomoravská, Skupova - propojení 

cyklostezka
1 921 1 921 1 921 0 0

Akce z tzv. drobných opatření do cyklodopravy. Jedná se o prostor za stánky u

bývalého Mountfieldu s délkou trasy cca 100 m. V rámci projektu "Zkvalitnění

dopravní infrastruktury pro cyklisty v Olomouci". Podána žádost o dotaci z IROP,

výše dotace 85% CZV. 

3.1 2219 6121 OSŘ/OI

29
Střední Novosadská, U Dětského domova - 

propojení cyklostezky
1 685 1 685 1 685 0 0

Jedná se o propojení cyklostezky ze Střední Novosadské, vybudované v roce

2017, směr do ulice U Dětského domova. Koordinace s TT II. etapa - výstavba

propojení by měla probíhat v 1. roce výstavby TT. Projekčně připraveno. Dotace

KUOK byla schválena na rok 2020, byla podána nová žádost na rok 2021 -

neschválena, předpokládaná výše dotace 360 tis. Kč. Možnost podání žádosti

znovu na KUOK v 01/2022. V rámci projektu "Zkvalitnění dopravní infrastruktury

pro cyklisty v Olomouci". Podána žádost o dotaci z IROP, výše dotace 85%

CZV. 

3.1 2219 6121 OSŘ/OI

517 655 229 165 133 930 95 235 20 238Celkem oddíl D
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 - kapitálové výdaje

v tis. Kč 

č. Název akce

Celkový 

náklad 
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Rok 2023 Dotace 2023 Poznámka § Položka
Navrhovatel/

Realizátor

1
PPK Městská policie - rozšíření mobilního 

kamerového systému
4 500 1 500 500

Rozšířením, modernizací, doplněním MKDS se rozumí rozšíření MKDS o nové

kamerové body, vybavení stacionárními otočnými kamerami, doplněné o pohledové

kamery tzv. PTZ. Dotační prgram MV ČR.

5311 6122 MPO/MPO

2

Městská policie  Olomouc - zajištění 

kamerového monitoringu řeky Moravy 

v lokalitě „Náplavka“

1 910 1 910 0
Realizace kamerového monitoringu „Náplavky“ řeky Moravy v prostoru od mostu ul.

Komenského až po VŠK UP s cílem eliminovat projevy vandalství (sprejerství apod.). 
5311 6122 MPO/MPO

3 Výkupy pozemků - OMAJ 14 300 14 300 0

1 mil. Kč PPO - Holice, 3 mil. Kč Park v Kotlině, 5,3 mil. Kč Hraniční, 3 mil. Kč

pozemky pod komunikací a dále 2 mil. Kč výkupy, které budou schváleny ZMO v roce

2023

3639 6130 OMAJ/OMAJ

4 Výkupy budov a staveb - OMAJ 20 20 0 Výkupy drobných infrastrukturních staveb. 3639 6130 OMAJ/OMAJ

5 Výkupy budov - OMAJ 144 900 12 000 0 Andrův stadion - splátka (12 mil. Kč do roku 2029).  3639 6121 OMAJ/OMAJ

6 Věcná břemena - OMAJ 1 200 400 0 Povodí Moravy, s. p. - mosty 6409 6142 OMAJ/OMAJ

7 Výkupy pozemků - OI 6 000 6 000 0

Výkupy pozemků po realizaci – Topolany, novostavba chodníků, Chválkovická –

vedení cyklistické stezky, Svatý Kopeček, - parkování IDS, Protipovodňová opatření –

II. etapa - související investice. Výkupy pozemků před realizací - Chomoutov vazba

na Březce – II. etapa – cyklostezka, Neředín –Topolany - II. etapa – cyklostezka,

Severní propoj – smíšená stezka pro chodce a cyklisty, Gorkého-U Podjezdu –

pokračování cyklostezky ve Chválkovicích.

3639 6130 OI/OI

8 Věcná břemena - OI 800 800 0
Realizace větších břemen po provedených akcích - TT II. etapa, Protipovodňová

opatření, 
6171 6142 OI/OI

9
Dopravní automobil  JSDH Olomouc 

(Chválkovice)
1 500 1 500 550

JSDH Olomouc (kat. JPO II/2, družstvo Chválkovice, nedisponuje dopravním

automobilem, který by umožňoval přepravu osmi a více osob. Stávající 6-místný

dopravní automobil Iveco je z roku 2007 a vzhledem ke svému stáří se stává více

poruchovým a udržení jeho provozuschopnosti je více finančně nákladné. Na akci je

uvažována dotace z MV-GŘ HZS ČR ve výši 450 000 Kč a Olomouckého kraje ve

výši 100 000 Kč.

5512 6123 OCHR/OCHR

10 Programové vybavení 800 800 0 Aktualizace SW + licence. 6171 6111

11 Obnova serverové infrastruktury 3 000 3 000 0 Nákup nových serverů pro informační systém MMOl. 6171 6125

12 Obnova počítačové sítě SMOl 4 400 4 400 0 Separace a segregace systémů a zařízení v síti. 6171 6125

13 Obnova AV techniky MMOl 2 000 2 000 0
Obnova audiovizuální techniky MMOl v zasedacích místnostech jednacích sálů ZMO a

RMO. 
6171 6125

14 Andrův stadion – kamerový systém 200 200 0 Pořízení kamerového systému, pro bezpečnost osob. 3412 6122 OSSZ/OSSZ

15
Štursova 1 - klimatizace prostorů 3.NP 

budovy 
3 700 3 700 0

Jedná se o kompletní výměnu klimatizace ve 3.NP budovy MMOl na ul. Štursova č. 1,

kde sídlí odbor sociálních věcí. Stávající klimatizace je již několik let technicky

nevyhovující, zastaralá a poruchová. Dle vyjádření firmy zajišťující servis nelze již její

provoz déle garantovat, komponenty (ovladače, náhradní díly do kancelářských

jednotek) se již nevyrábějí.

6171 6122 OSV/OSV

 Část E - Nestavební investice

OISC/OISC
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16
Servisní společnost odpady Olomouckého 

kraje, a. s. - odkup akcií
15 000 15 000 0 Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s. - navýšení kapitálového podílu 3725 6201 OMZOH/OMZOH

17
Olomouc plánuje budoucnost  - mobilní 

aplikace "Moje Olomouc" 
591 20 0

Doplatek vlastních zdrojů ve výši 5% na pořízení mobilní aplikace Moje Olomouc,

realizováno v rámci projektu Olomouc plánuje budoucnost 2, zálohová 95% dotace

byla přijata v roce 2022.

6171 6111 ODP/ODP

18 Zimní stadion - trafostanice 150 150 0
Dokončení výměny zastaralých rozvaděců trafostanice. Nutné v návaznosti na 

výměnu rozvaděčů firmy ČEZ.
3412 6122 OI/OI

19
Nákup požárního vozidla JSDH Olomouc 

(Černovír)
8 000 8 000 4 300

JSDH Olomouc (kat. JPO II/2), družstvo Černovír, nedisponuje vlastní cisternovou

automobilovou stříkačkou. Od listopadu 2016 má v dočasné zápůjčce od HZS

Olomouckého kraje CAS 20 Scania, rok výroby 2004, která je však vzhledem k téměř

každodennímu užívání ve výjezdové jednotce HZS technicky opotřebovaná a již v

nevyhovujícím technickém stavu. Je poškozená nádrž na vodu, byly zaznamenány

korozní prvky nosného rámu vozidla a z tohoto důvodu přestává být způsobilá v

každodenní zásahové činnosti. Cisternová stříkačka vyžaduje zásadní opravu a její

další udržování v režimu JPO II/2 je již na hraně možností. Proto je potřeba obměna

vozového parku, stávající vozidlo je nevyhovující. Na akci je uvažována dotace z MV-

GŘ HZS ČR ve výši 4 000 000 Kč a Olomouckého kraje ve výši 300 000 Kč.

5512 6123 OCHR/OCHR

Celkem oddíl E 212 971 75 700 5 350
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Realizátor

1 Povodí Moravy, s. p. - PPO II. B etapa 36 914 5 000 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 - konečná splátka dle uzavřené smlouvy.

2212 6313 OI/OI

2 Povodí Moravy, s. p. - PPO IV. etapa 44 000 5 000 0

Jedná se o dotaci účelově 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“.

2331 6313 OSŘ/OSŘ

3
Vodovod Pomoraví, svazek obcí - investiční 

podíl
180 180 0 Úhrada členského investičního podílu, ZJ 026. 2310 6349 OSŘ/OSŘ

4 Investiční dotace v oblasti sportu 3 000 3 000 0
Dotační program “Pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních

organizací" - spolufinancování obnovy sportovní infrastruktury provozované

jednotlivými kluby a sportovními organizacemi dle rozhodnutí RMO/ZMO.

3419 6322 OSSZ/OSSZ

5
Moravské divadlo Olomouc, p. o. - inv. příspěvek 

na PD - parter budovy MDO, pokladny, kavárny
400 400 0

Zhotovení projektové dokumentace parteru budovy MDO, pokladny, kavárny,

která bude sloužit k přebudování stávajících výkladců na budově Moravského

divadla z Horního náměstí dle architektonické studie, která bude projednána a

schválena OPP a NPÚ.

3311 6351 OSŘ/OSŘ

6
Mikroregion Šternbersko - dobrovolný svazek 

obcí (Projekt - cyklostezka Hvězdná)
250 250 0

Cílem projektu je zlepšení technického povrchu cyklostezky "Hvězdná" s

doplněním bezpečnostních prvků dle uzavřené smlouvy o partnerství a

spolupráci mezi smluvními stranami, zastoupené investorem "Mikroregion

Šternbersko DSO".

2219 6349 OSŘ/OSŘ

7

Mikroregion Šternbersko - dobrovolný svazek 

obcí (Černovír – Štěpánov podél dráhy - 

cyklostezka) 

4 600 4 600 0

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.

Podána žádost o dotaci z IROP, žadatelem o dotaci a investorem je Mikroregion

Šternbersko. SMOl hradí podíl na vlastních zdrojích formou zúčtovatelných záloh

na základě smlouvy o partnerství a spolupráci. Možnost financování vlastního

podílu z KUOK.

2219 6349 OSŘ/OSŘ

8 Vybavení školních jídelen 7 626 7 626 0

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. 19.

3113 6351 OŠ/OŠ

Celkem oddíl F 96 970 26 056 0

Část F -  Příspěvky jiným subjektům
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 - kapitálové výdaje

v tis. Kč 

č. Název akce

Celkový 

náklad 

investice

Celkem 

kapitálové 

výdaje 2023

Poznámka
Strateg. 

cíl
Paragraf Položka

Navrhovatel/

Realizátor

1 Olomouc, Mozartova 43 2 000 2 000 výměna výtahu CREDO 3.7 3612 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

2 Nemilany, Lidická 31 2 500 2 500 rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí 3.7 3612 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

3 Olomouc, Karafiátova 6 4 500 4 500 snížení energetické náročnosti 3.7 3612 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

4 Olomouc, Politických vězňů 4 2 000 2 000 výměna výtahu 3.7 3612 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

5 Olomouc, Peškova 1 16 000 16 000 snížení energetické náročnosti 3.7 3612 6121
SNO a.s./

SNO a. s. 

27 000 27 000

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

Celkem oddíl G - SNO, a. s.
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v tis. Kč 

č.  Celkem 2023 Poznámka Paragraf Položka

Studie odboru strategie a řízení

1 Studie koncepční a rozvojové 6 500

V tom zpracování studií: 

studie Chomoutov - průtah 1,25 mil. Kč, 

studie propojení Jeremiášova Brněnská  750 tis. Kč,                                                                                                                                                                                                                                       

studie prověření využití vnitřních prostror radnice 1 mil. Kč, územní studie 1 mil. Kč, studie veřejných prostranství - implementace 

Koncepce veřejných prostranství 500 tis. Kč, studie modernizací tramvajových tratí Litovelská, tř. Míru a Hodolanská, Divišova 2 mil. Kč

3635 6119

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

3 Plán udržitelné městské mobility 200 Školní plán mobility pro vybranou školu 3635 6119

4 Protipovodňová opatření III. etapa 850 Architektonicko-krajinářská soutěž, VŘ na administrátora proběhlo v roce 2022 3635 6119

Celkem studie odboru strategie a řízení 8 050

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 6 500
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 8 700

Rozpočet SMOl na rok 2023 - kapitálové výdaje  - příloha k části C
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§ položka
PO škola se školní 

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

v tis. Kč (vč. 

DPH)

konvektomat
havarijní stav stávajícího Uniparu (pořízeno 1990).  Používaný 32 let, zastaralý, velká spotřeba vody a elektřiny, komora netěsní, nelze 

správně regulovat teplotu. Oprava není možná z důvodu celkově špatné konstrukce zařízení. 
522

myčka provozního nádobí dlouhodobě chybí.  V současné době se umývá ručně. Úspora práce, úspora vody a zajištění dostatečné sanitace. 470

škrabka brambor
havarijní stav (pořízeno 2000) zkorodovaná konstrukce, vysoké opotřebení mechanických částí a motoru. V současné době nouzově 

opravena s použitím dílů z jiné použité škrabky.   Při kapacitě 2500 strávníků denně je nepostradatelná.
80

multifunkční pánev s příslušenstvím

nahradí pánev a 2 kotle. Pánev (pořízeno 1991) porézní povrch, materiál se uvolňuje do pokrmů, konstrukce ve špatném stavu, hrozí 

poranění obsluhy, rozsah vad neumožňuje další opravu, nedostupnost náhradních dílů. 2 kotle 150 l (pořízeno 2004) porézní, materiál 

deformován tlakem a teplem, oprava není možná, materiál už nelze svařovat.  

932

plynový kotel 280 l
havarijní stav 2 plynových kotlů s obsahem 150 l (pořízeno 2006) dle vyjádření firmy jsou další opravy nepřípustné z důvodu narušení 

materiálu vlivem každodenního vytížení. Nový plynový kotel 280 l nahradí 2 stávající kotle 150 l.
412

myčka havarijní stav (pořízeno 2006) nedostatek náhradních dílů, nevyhovující z bezpečnostních důvodů, časté opravy elektroniky (probíjí). 237

hnětací stroj
havarijní stav (pořízeno 2003), časté, nákladné, nerentabilní opravy. Nedostupnost náhradních dílů, výrobce Destila Brno před lety 

ukončil výrobu těchto strojů. Při kapacitě 2800 strávníků denně je nepostradatelný.
575

elektrická pánev 2 ks
havarijní stav (pořízeno 1993 a 2003), jsou po životnosti. Nedostupnost náhradních dílů, výrobce Nagema již neexistuje. Bez náhrady 

nelze stravu včas připravit pro odvoz do škol.
460

plynový kotel 180 l
nefunkční (pořízeno 2008), oprava nehospodárná, překročila by reálnou cenu výrobku. 352

myčka nádobí dlouhodobě chybí. Při kapacitě 1300 strávníků denně je dosud černé nádobí umýváno ručně. Úspora vody a usnadnění práce. 687

kráječ chleba a knedlíků dlouhodobě chybí. Při kapacitě 1300 strávníků denně je dosud krájeno ručně. Úspora práce a hygiena přípravy stravy. 76

škrabka zeleniny a brambor
havarijní stav (pořízeno 2004) stávající je doporučena k vyřazení - zkorodovaná konstrukce, vadná el. instalace, vysoké opotřebení 

mechanických částí a motoru. 
101

dělička těsta
havarijní stav (pořízeno 2003), současná je doporučena k vyřazení -mechanické opotřebení, neodstranitelná koroze částí přicházejících 

do styku s potravinami, bezpečnost práce. 
242

chladící místnost
havarijní stav (renovováno 2005) zkorodované vnitřní i venkovní stěny, dveře a panely netěsní, energeticky nehospodárná. Bez náhrady 

nelze zajistit provoz. 
415

konvektomat
havarijní stav (pořízeno 2005), vlivem stáří a opotřebení na konci životnosti, poruchový chod programů, propouštění vody, nerovnoměrné 

pečení. Nelze garantovat bezproblémové dohotovení pokrmů.  
659

mrazící skříň dvoudvéřová

havarijní stav (pořízeno 2007) na pokraji životnosti, často opravované, netěsní, energeticky nehospodárný provoz.  Bez náhrady nelze 

zajistit provoz.
169

3113 6351 ZŠ Stupkova
konvektomat

havarijní stav (pořízeno 2006) konec životnosti, časté poruchy, neekonomické opravy. Při havárii nelze zajistit včasné dohotovení 

pokrmů a odvoz do škol.
592

3113 6351 ZŠ Tererovo nám. konvektomat

havarijní stav (pořízeno 2006), zařízení je vzhledem ke stáří a každodenní vytíženosti (1500 jídel denně) značně opotřebované, dochází 

k častým poruchám a následně nákladným  nerentabilním opravám. Špatná dostupnost náhradních dílů. Při havárii nelze zajistit včasné 

dohotovení pokrmů a odvoz do škol.

645

CELKEM 7 626

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

6351

3113

3113 6351

3113

3113 6351

3113 6351 ZŠ Řezníčkova

3111

(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

MŠ Nedvědova6351

Rozpočet SMOl na rok 2023 - kapitálové výdaje odboru školství - příloha k části F

ZŠ Holečkova

ZŠ Heyrovského

ZŠ Nedvědova

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.
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