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18102/2017 
17.2.2017 
Žádost o informaci týkající se plánu investičních akcí 
pro rok 2017  

RUI 

24.2.2017 

V plném rozsahu    
1 (tabulka plánů investičních akcí)  

 

 

Vážená paní magistro,  
 
Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ")   obdržel  
prostřednictvím datové schránky dne 17.02.2017 Vaši žádost o poskytnutí informace 
podle zákona č. 106/ 1999 Sb., týkající se poskytnutí informací o investičních plánech 
města pro rok 2017. 
 
Dle Vašeho požadavku Vám v příloze tohoto e-mailu zasíláme tabulku plánovaných 
investičních akcí města Šumperka pro rok 2017.  
 
 
 
S pozdravem a přáním pěkného dne,  
 
 
 
Mgr. Olga Hajduková 
Odbor školství, kultury a vnějších vztahů 
vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů 
 

 

 

 



Modernizace a rozšíření městské knihovny -zpracování  projektové dokumentace na 
mobiliář, stavební realizace nové knihovny (termín dokončení 04/2018), vypsání soutěže 
na mobiliář (dodávka 2018)

stavba běží / mobiliář 

09/2017

Rekonstrukce kina OKO - rekonstrukce vody, kanalizace a elektro instalací a interiéru. 
Dopracování projektové dokumentace venkovních prostor a fasády. 04/2017

x

Nasmlouvané za 3,6 mil. Kč. Poptávka na RPS Prievidzská et. 7, Lokalita Školní, ZŠ 

Vrchlického fasáda jídelny, Průmyslová zóna komunikace a most, Přednádraží, Rekonstrukce 

komunikace Zábřežská. průběžně

x

ZŠ Dr.E.Beneše - aku podhled v jídelně 04/2017

 p.o.úprava rozvaděče, světel v tělocvičně běží

ZŠ Sluneční - víceúčelová hala realizace, oprava školy a MŠ, vzduchotechnika v 
tělocvičně, oprava přístupového chodníku. Na akci je přiznaná dotace z Olomouckého kraje 
ve výši 4 mil.Kč.

stavba běží / 

vzduchotechnika 03/2017

ZŠ Vrchlického -pozastávka za hřiště 1139 tis+ zpracování projektové dokumentace na 
bezbariérová škola běží

x

běží

dokončení akce z roku 2016 běží

průběžně

Optický kabel radnice - dokončení realizace trasy Lautnerova, budoucí knihovna 28. 
října, ZUŠ, 1.ZŠ. Vysoutěžen zhotovitel na zemní práce. V roce 2017 proběhne soutěž na 
zafoukání opt. Kabely. Zpracování projektové dokumentace na zokruhování propojení 
úřadoven.

stavba běží / zafoukání 

optikou 05/2017

Cyklostezka Dolní Studénky- následná péče běží

 Doplatek akce realizované 2016. běží

Smetanovy sady - dokončení realizace 2.etapy výsadby zeleně. Rekonstrukce 
asfaltového chodníku, ořez stromů. Zpracování projektové dokumentace altánu( pokud 
bude vybrán). běží

Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech - následná péče běží

Rekonstrukce objektů v majetku města - úřadovna Jesenická - dokončení akce z 
roku 2016. Rekonstrukce rampy a fasády budovy.

3 500 03/2017

následná péče běží

Sportovně-rekreační areál Benátky - pozastávka na hřiště, zpracování PD na 
energosloupky. Relizace dokončení akce posunuta po rekonstrukce a přístavbě restaurace. 367

běží

Lokalita za Hniličkou- úhrada přeložky ČEZu, zahájení stavebních prací (dokončení 
2018) běží / stavba 09/2017

dokončení akce ,sanace vlhkosti běží

Komunikace Vančurova II. etapa (úsek mezi ulicemi Boženy Němcové  - 
Havlíčkova) - realizace akce. Koordinace s VHZ a.s. 04/2017

Rekonstrukce objektů v majetku města - rekonstrukce radnice - výměna oken, 
zahájení rekonstrukce rozvodů IT, PD rekonstrukce střechy, fasády a podkroví (realizace 
2018) 02, 04/2017

Sčítání dopravy - doplatek. Akce realizovaná 2016. běží

 následná péče běží

Regenerace panelového sídliště Prievidzská - etapa 5 - dokončení realizace. Bylo 
zažádáno o dotaci z MMR ve výši 4 mil. Kč (zatím není přiznaná). 04/2017

Potok Temenec - úprava toku, realizace 1. etapy, bylo požádáno o dotaci z OPŽP. 
Projektová dokumentace dalších etap. 03/2017

Úprava veřejného prostranství při ul. Temenické (předprostor Společenské 
středisko Sever). Vysoutěžen zhotovitel. Realizace jaro 2017. běží

Komunikace Fibichova, parkoviště a rekonstrukce mostu - dokončení akce 
rozdělené na etapy. Následná péče o zeleň. 03/2017

 - zpracování PD na cyklopruh. x

Letiště přistávací dráha - zpevnění plochy zatravňovacími dlaždicemi 06/2017

Mateřské a základní školy - rekonstrukce vodovodu a kanalizace elektro . Zpracování 
PD. Realizace potřebných oprav. průběžně

Dům se zvláštním režimem na Lužích - pro osoby těžko umístitelné v domovech pro 
seniory z důvodu nízkého příjmu, psychického onemocnění, závislosti (projekt, realizace). 
Na akci je přiznaná dotace od MPSV ve výši 17 344 308,00 Kč. 02/2017

Palackého - vnitroblok - zpracování projektové dokumentace, realizace 2018 10/2017

Komunikace Javoříčko, Blanická - rekonstrukce komunikace a přilehlého okolí  - 
projektová dokumentace, realizace 2018 10/2017

Parkoviště Okružní - projektová dokumentace, realizace 05/2017



Veselá školka - navýšení kapacity MŠ v Šumperku - zahájení rekonstrukce Zelené 
školy, Temenická 61 pro potřeby MŠ pro 2-leté děti. Na akci je přiznaná dotace od IROP 
ve výši 20 393 802,12 Kč. Dokončení realizace 31.8.2018. 03/2017

Pontis - rekonstrukce fasády na objektu, rekonstrukce střechy (v roce 2016 do objektu 
zateklo) 04/2017


