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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV      
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

VÁŠ DOPIS Č. j.:
ZE DNE:    11.1.2018
NAŠE Č. j.:           MMH/4238/2018
NAŠE Sp. zn.: OUR/44836/2016
POČET LISTŮ DOPISU: 1

VYŘIZUJE:  Ing. Mikulová, 
TEL.: 596 803 304

FAX: 596 803 350

E-MAIL: mikulova.katerina@havirov-city.cz

DATUM: 16.1.2018

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám v příloze zasíláme tabulku s plánem 
investičních akcí a oprav na rok 2018 dle schváleného rozpočtu města na rok 2018 včetně Vámi 
požadovaných informací.

S pozdravem

Ing. arch. Karel Mokroš
vedoucí odboru územního rozvoje

Příloha: 1- tabulka investičních a oprav akcí na rok 2018
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Stavby plánované k relizaci v roce 2018

Realizace Popis projekční kancelář
Předpokládaná 

cena v tis. Kč

Předpokládaný 

termín zahájení 

realizace

ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, oprava fasády  a 

vstupního portálu

Jedná se o výměnu oken a opravu fasády vč. vstupního potrálu na ZŠ Na 

Nábřeží . ATRIS s.r.o.
27 800 probíhá 2017-2018

Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku ( III a IV. 

Etapa)

III  . Fáze, rekonstrukce komunikace ul. Hřbitovní, přeložka VTL  plynovodu, 

oprava dešťové kanalizace, výstavba nového chodníku včetně přechodu 

pro chodce, nové autobusové zastávky a veřejné osvětlení  IV. Fáze :stavba 

zbývající 1/3 hřbitova / zpevněné plochy, veřejné osvětlení, mobiliář, 

fontány, kolumbária, sadové úpravy

PPS Kania + Projekt 

2010
28 200 probíhá 2017-2018

Odkanalizování částí města Havířova - V.etapa

Lokalita ul. Fryštátská a okolí, Pr. Suchá

Účelem stavby je odkanalizování ulic Fraštácká, Budovatelů, Lísková, 

Lesácká, Hornosušská, Malá a Veveří v Havířově- Prostřední Suché. Vrámci 

stavy bude provedena rovněž obnova komunikace na ul. Lísková

Sweco Hydroprojekt 

a.s.
28 900 04/2018

Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se 

zvláštním režimem

Jedná se o rekonstrukci objektu bývalé zvláštní školy na domov se 

zvláštním režimem, Včetně parkovišť, zahrady a ostaních přidružených 

objektů ( napojení na jdenotlivé sítě)

ARPIK OSTRAVA 

s.r.o.. MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

a.s.

15 000 09/2018-2020

Přednádražní prostor Havířov

Nově by mělo vzniknout asi 180 parkovacích stání. Součástí nového 

přednádražního prostoru bude také stavba krytých zastávek a příchozích 

koridorů, přivedení cyklostezky do lokality, oprava chodníků, autobusových 

zálivů či veřejného osvětlení. Dále město plánuje osadit nové prvky 

městského mobiliáře a vysadit zeleň.

DaF – Projekt, s.r.o. 32 540 07/2018-2019

Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. 

Lázeňská

 Předmětem stavby bude :skatepark, petang, lezecká stěna, dětský 

mobiliář, cvičebmí stroje pro seniory, mobiliář, pitka, VO, oplocení a 

správní budova pro obsluhu.

PPS Kania s.r.o. 18 200 07/2018

Snižování spotřeby enrgie ZŠ M.Pujmanové, 

Havířov -Šumbark

Jedná se o zateplení fasády, výměnu oken a opravu některých střech na ZŠ 

m. Pujmanové včetně  rekuperace
SYMONTA s.r.o. 55 200 05/2018

Větrání kinosálu v KD Leoše Janáčka Komlpetní rekonstrukce vzduchotechniky v kinosálu v KD Leoše Janáčka
KOMFORTNÍ  

KLIMATIZACE s.r.o
11 000 07/2018

Chodník MK Selská - 1. etapa
Předmětem bude vybudování chodníku  na ul. Selská od ZŠ Frýdecké po 

křižovatku u domu Apoštolů, včetně osvětlení a odvodnění.

 MORAVIA CONSULT 

Olomouc a.s.
10 200 08/2018

Jímání srážkových vod na MFK v Prostřední Suché

Předměten bude jímání sražkových vod z tribun MFK v Prostření Suché, 

kterou bude možno využívat v letních měsících pro zavlažování trávníku 

fotbalových hřišť.

KB projekt Aqua s.r.o. 7 500 06/2018

Areál volného času - 1. etapa- zóna pod letním 

kinem

Předmětem bude bude zkulturnění ploch v okolí pod letním kinem, kde má 

vzniknout mimo jiné dětský mobiliář, posilovací zóna, VO ….

British Thovt ( Czech 

Republic) s.r.o.
3 000 06/2018



Stavby plánované k relizaci v roce 2018

Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada - 3. 

etapa

Trasa bude vedena po ulicích Na Kempách a Luční. Upravované ulice Na 

Kempách a Luční, jsou bez obrub s živičným povrchem, které vyžadují 

rekonstrukci především v souběhu s potokem na pravé straně komunikace. 

Zde je navržena plošná oprava obrusné vrstvy vozovky. Úsek veden po 

účelové komunikaci od napojení na ulici Luční až k hranici s obcí Horní 

Bludovice bude s výjimkou počátečního úseku cca 120 m kompletně 

rekonstruována na vozovku s živičným krytem.

Dopravoprojekt 

Ostrava a.r.o.
3 200 05/2018

Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ M. Pujamnové Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ M. Pujmanové
British Thovt ( Czech 

Republic) s.r.o.
3 400 05/2018

Parkoviště na ul. Točitá

Parkoviště  řeší rozšíření kapacity parkoviště u bytových domů v Havířově o 

zastavěné ploše, z toho asfaltová plocha 775 m2 a zámková dlažba 725 

m2. Provedením stavby vznikne nově 54 parkovacích míst pro osobní 

automobily, z toho budou 3 parkovací místa pro osoby ZTP/P. Odvodnění 

zpevněných ploch bude novou dešťovou kanalizací, napojené do stávající 

stoky.  Bude provedeno nové VO. 

BENEPRO a.s. 5 000 2019

Spojovací chodnk k VÚH Havířov
Předmětem bude vybudování spojovacího chodníku ( schodiště) z 

parkoviště od Kauflandu k VÚH.

GUŇKA projekce 

s.r.o.
1 100 07/2018

Parkoviště na ul. Stavbařská

Výstavba parkovacích stání, oprava živičných vozovek, rekonstrukce 

chodníku na vozovku, spojovací chodníky jednosměrných komunikací, 

veřejné osvětlení, dopravní značení, sadové úpravy 

ŠNAPKA Služby s.r.o. 11 000 05/2018

Cyklostezka Havířov-Těrlická přehrada - úsek 

lesopark - Na Osinách

Trasa bude vedena od okružní křižovatky na ul. Dlouhá třída (nad 

Merkurem), dále pak podél parkového lesa směrem k ulici Hraniční, dále 

cyklotrasa pokračuje po ulici Hraniční, odbočuje do sběrné komunikace ul. 

Padlých Hrdinů a dále do místní komunikace Na Osinách po hranici 

katastrálního území obce Těrlicko.

Oprava povrchu stezky mezi Dlouhou tř. a ul. Hraniční –dojde pouze k 

lokálním vysprávkám živičného krytu.

Rekonstrukce ul. Hraniční - objekt zahrnuje plošnou rekonstrukci povrchu 

vozovky, včetně komplexní rekonstrukce spodního úseku v plné tloušťce 

vozovky a  odvodnění komunikace.

Rekonstrukce ul. Na Osinách –komplexní rekonstrukce v plné tloušťce 

vozovky stávající komunikace s nestmeleným krytem.

Dopravoprojekt 

Ostrava a.r.o.
7 800 05/2018

MŠ Kosmonautů – výměna oken Výměna původních dřevěných oken za nová plastová. zatím nevybrán 1 800 07-08/2018



Stavby plánované k relizaci v roce 2018

MŠ Na Nábřeží – oprava sociálních uzlů 
Oprava sociálních uzlů dětí i zaměstnanců (výměny rozvodů ZTI, výměnu 

zařizovacích předmětů, výměnu obkladů a dlažby, malby, nátěry). 
zatím nevybrán 2 200 07-08/2018

MŠ Občanská – výměna elektroinstalace 
Výměna silnoproudých rozvodů, včetně výměny osvětlovacích těles. zatím nevybrán 1 500 07-08/2018

ZŠ Gen. Svobody – opravy zázemí tělocvičny 
Opravy zázemí tělocvičny (šatny a umývárny pro chlapce a dívky). zatím nevybrán 1 000 07-09/2018

ASTERIX (TZ Pstruží) – oprava venkovní terasy Oprava stávající terasy, odstranění zatékání přes terasu do objektu, oprava 

přístupového schodiště, terénní úpravy.
Ing. Josef John 700 09-10/2018

Objekt na ul. V. Nezvala (VŠSS) – oprava 

plochých střech 
Opravy hydroizolací a klempířských prvků plochých střech objektu. zatím nevybrán 1 500 09-10/2018

MŠ Radniční – rekonstrukce fasády (vč. 

zateplení) 

Zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, vč. izolace spodní 

části objektu.
Ing. Vladimír Slonka 2 500 07-08/2018

MŠ U Školy (odl. prac. MŠ Moravská) – sanace 

a oprava nosných konstrukcí 

Sanace základů přístavby objektu, oprava nosných trámů stropu v 2.NP, 

včetně instalace požárního podhledu.
Ing. Petr Jurásek 1 500 07-09/2018
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