
Informace o doručené žádosti na městský úřad 

Informace poskytl: 18.03.2021, Mgr. Monika Krykorková - tajemnice 
Zveřejněno dne: 19.03.2021 

Předmět žádosti: 
 

Dne 17.03.2021 byla povinnému subjektu doručena prostřednictvím elektronické podatelny 
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, v tomto znění: 

„V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2021 a projektu RSP (registr 
stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání 
investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2021. Resp. seznamu 
investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2021-
2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, 
obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. 

U těchto projektů prosím uveďte: 

                                         -název projekt 

                                         -popis projektu 

                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 

                                         -finanční rozpočet projektu 

                                         -plánovaný termín započetí projektu 

                                         -předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce 

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2021, pokud obsahuje podrobné informace k 
daným akcím dle bodů uvedených výše.“ 

Povinný subjekt poskytl požadované informace v samostatné příloze. 



Informace o připravenosti akcí a záměrů města, aktualizace 03_2021
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Název akce Zpracovatel Popis záměru Připravenost
Předpoklad 

vypsání VŘ

Předpoklad 

nákladů v 

tis. Kč

1. přechody pro chodce Janovice Lesprojekt Krnov, s.r.o.

jedná se o zřízení přechodu na ul. Krátká a na ul. Zámecká, včetně 

nasvětlení a doplňujících zpevněných ploch. Oba přechody navazují na 

cyklostezku podél ul. Opavská.

bylo vydáno stavební povolení, zpracována komplet. Dokumentace. 

Podána žádost o dotaci ze SFDI
06/2021 1 749

2. Cyklostezka Janovice (po Rusko) Lesprojekt Krnov, s.r.o.

jedná se o zřízení nové cyklostezky podél ul. Opavská  v místní části 

Janovice. Cyklostezka navazuje na stávající chodník ukončený u Kempu 

Indiana v Rýmařově-Janovicích

bylo vydáno stavební povolení, zpracována komplet. dokumentace a 

podána žádost o dotaci z IROPu. Dne 10.09.2020 jsme byli informováni, 

že alokace předmětné výzvy byla navýšena a naše žádost byla zařazena 

mezi podpořené záměry. Nyní probíhá administrace podkladů a příprava 

výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Předpoklad zahájení 

jaro 2021.

právě probíhá 8 868

3. účelová komunikace k rybníku BonteVia s.r.o.

jedná se o zřízení nové přístupové komunikace k rybníku U lomu II. 

Komunikace začíná při výjezdu na konci ul. Jesenická (směr Janovice) a 

je vedena úvozem, směrem k rybníku

byla zpracována dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Zastupitelé musí rozhodnout o (ne)relizaci
- 4 000

4. REKO Bednářská - realizace
Dopravní projektování 

spol. s.r.o.
jedná se o kompletní opravu komunikace, včetně odvodnění

byla zpracována dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, 

řeší se majetkoprávní vztahy a upravuje se technické řešení odvodnění 

dotčené lokality - špatné spádové poměry, soukromé pozemky

- 4 800

5. chodník Opavská BonteVia s.r.o.

jedná se o provedení opravy/nového chodníku podél ul. Opavská v 

Rýmařově, včetně vybudování dešťové kanalizace. Úsek začíná naproti 

obchodu PENNY, navazující na již zřízenou cyklostezku směr Janovice a 

pokračuje podél ul. Opavská směrem na Bruntál, po odbočku ke Kapli 

v Lipkách. Nyní se prověřuje možnost protažení až po autobusovou 

zastávku nad spol. RD Rýmařov - kvůli získání vyššího bodového 

hodnocení

bylo vydáno územní rozhodnutí na předmětnou stavbu a stavební 

povolení na dešťovou kanalizaci. Nyní se upravuje dokumentace a 

připravují podklady propodání žádosti o dotaci ze SFDI
03/2022 14 140

6. chodník Edrovice BonteVia s.r.o.

jedná se o vybudování nového chodníku v místní části Edrovic. Úsek 

začíná u Edrovického rybníka a vede po pravé straně směrem do 

Edrovic, kde před obchodem přechází na levou stranu a je veden až k 

Podolskému potoku (u bývalého objektu TILVO), kde bude zřízena 

nová lávka a chodník bude dále veden k autobusové zastávce a 

ukončen na úrovni brownfieldu. Celková dl. 1150 m 

bylo vydáno územní rozhodnutí (dlouhé projednávání z důvodu 

majetkoprávních vztahů). Nyní se zpracovává dokumentace pro stavební 

povolení a hledají se možnosti financování
03/2022

7. oprava komunikace Julia Sedláka, kolem knihovny Lesprojekt Krnov, s.r.o.

jedná se o komplet. opravu komunikace, chodníků a zeleně. Oprava 

začíná při napojení na ul. Sokolovská, vedena kolem nové knihovny a 

SVČ,  a dále pokračuje směrem dolů k ul. Bartákova

bylo vydáno územní rozhodnutí a probíhá stavební řízení 06/2021 10 000

8. oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou Ing. Jan Hvorecký

jedná se o komplet.opravu komunikace mezi ul. Sadová a Jelínkova, 

jejíž součástí je zřízení 22 nových parkovacích míst před bývalým 

objektem JEDNOTA

bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Byla zpracována 

dokumentace pro provádění stavby a hledají se možnosti financování. 

Předpoklad realizace současně s ul. Julia Sedláka - kole knihovny a SVČ
06/2021 2 767
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9. regenerace ulice Husova Ing. Konvičný

jedná se o kompletní opravu komunikace a nádvoří, včetně 

odvodnění. Součástí je zřízení nového chodníku směrem na 

autobusové nádraží

byla zpracována dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, 

čemuž předcházely nutné úpravy dle Národního památk.ústavu. Podána 

žádost o stavební povolení a žádost o dotaci z programu MMR

06/2021 18 000

10. oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná RSE Project s.r.o.
jedná se o kompletní opravu komunikace ul. Strálecká a navazujících 

ulic, vč. dešťové kanalizace a odvodnění.
byla zpracována komplet.dokumentace a hledají se možnosti financování 03/2022 21 359

11. oprava komunikace U rybníka Ing. Jan Hvorecký jedná se o kompletní opravu komunikace vč. odvodnění
probíhá realizase stavby. Nyní jsou stavební práce, s ohledem na 

klimatické podmínky, přerušeny

probíhá 

realizace
5 325

12. Julia Fučíka, Edrovice Ing. Jan Hvorecký

jedná se o stávající panelovou komunikaci za hospodou "U Hrozna", 

směrem nahoru ke 3 bytovým domům, která bude kompletně 

opravena, vč. odvodnění do příkopy a následně do vodoteče

bylo vydáno územní rozhodnutí a zpracovává se dokumentace pro 

stavební povolení
03/2022 5 000

13. Předláždění chodníku - Kozí ulička
jedná se o opravu komunikace od stávajícího schodiště pod ul. 

Národní, směrem k sídlišti Revoluční/Příkopy, včetně opravy st. 

schodiště směrem na sídliště Příkopy. 

Byl zpracován rozpočet - 628

14. Rekonstrukce mostu Jn-M-03 v Janovicích Ing. Jiří Vítek most u vjezdu do zámku v Janovicích, ze strany od ul. Sklepní vydáno povolení stavby a hledají se možnosti financování - 674

15. Rekonstrukce mostu Jn-M-05 v Janovicích Ing. Jiří Vítek most na ul. Sklepní - před p. Štefelou vydáno povolení stavby a hledají se možnosti financování - 565

16. Rekonstrukce mostu Ry-M-16 v Rýmařově Ing. Jiří Vítek most na ul. Žižkova (u plochy Cirkusu) vydáno povolení stavby a hledají se možnosti financování - 995

17. Rekonstrukce lávky Ry-L-25 v Rýmařově Ing. Jiří Vítek lávka v Jamarticích u kostela vydáno povolení stavby a hledají se možnosti financování - 668
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18. Rekonstrukce lávky Ry-L-26 v Rýmařově Ing. Jiří Vítek lávka za pekárnou probíhá stavební řízení a hledají se možnosti financování - 778

19. PD - souvislá oprava silnic II/445 a II/370 Rýmařov - průtah BonteVia s.r.o.

jedná se o souběžnou investici na ul. Revoluční, kde bude Správa silnic 

provádět komplet. opravu komunikace od ul. třída Hrdinů až po ul. 

Opavská (včetně nového mostu u bývalé Mototechny) a město 

provede současně opravu svých chodníků. Součástí je úprava 

(narovnání) křižovatky třída Hrdinů/Revoluční, která zlepší dopravní 

řešení a plynulý průjezd po hlavní silnici

byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 

povolení. Nyní se čeká na zahájení realizace ze strany Správy silnic
2022 2 000

20. Rekonstrukce zpevněných ploch na hřbitově artflora Olomouc
jedná se o provedení zpevněných ploch na hřbitově, včetně jejich 

případného odvodnění

byla zpracována studie řešení hlavních a vedlejších ploch. Průběžně se 

budou provádět opravy hlavních a vedlejších tras
průběžně 1 000

21. Revitalizace plochy "U Statku" Ing.Arch. Jiří Valert

jedná se o úpravu veřejného prostranství kolem restaurace Na Statku, 

včetně úpravy napojení ul. Mlýnská na ul. Revoluční, v místech 

napojení ul. 8. května (křížová křižovatka), včetně zakomponování 

původního mlýnského kola pod objetem hasičské zbrojnice

byla zpracována studie. Cena je odhad nákladů. Nutno zpracovat komplet 

PD a jednat o odkup váhy s p. Šopíkem - bez této nemá pravděpodobně 

smysl záměr dále připravovat

- 10 000

22. oprava komunikace Lipová RSE Project s. r. o.

jedná se o opravu komunikace mezi ul. třída Hrdinů a Okružní, včetně 

zřízení nového chodníku v místě původní lípy Komenského a zřízení 

šlapákového chodníku kolem SVČ

byl vybrán zpracovatel dokumentace a probíhá zpracování PD 08/2021 277

23. Infrastruktura pro 7 RD - Edrovice II.B Ing. Konvičný

jedná se o dokončení přípravy lokality ul. Kruhová v Edrovicích, za 

účelem výstavby RD - 13RD je již připraveno a nabízí se k prodeji a 

nyní se dopracovává dalších 7 míst

probíhá zpracování dokumentace pro stavební poolení a zajišťují se 

potřebná stanoviska a smlouvy s provozovateli technické infrastruktury
2023 287

24. Oprava komunikace 1. máje PRINTES-ATELIER s.r.o.

jedná se o opravu komunikace, chodníku, veřejného osvětlení a 

odvodnění ul. 1. máje - od KB směrem dolů navazující k právě 

realizované opravě komunikace Pivovarská/1. máje. Součástí bude i 

oprava a rozšíření parkoviště mezi bytovými domy a zřízení nového 

parkoviště nad prodejnou HRUŠKA

byl vybrán zpracovatel dokumentace a probíhá zpracování PD 03/2022 190

25. ÚSES Stránské a Edrovice ZAHRADA Olomouc s.r.o. založení a rozvoj biokoridorů v k.ú. Stránské a k.ú. Edrovice
město obdrželo příslib dotace. Probíhá příprava zadávací dokumentace 

pro výběr dodavatele (nadlimitní zakázka)
04/2021 6 985

ko
m

u
n

ik
ac

e
ži

vo
tn

í p
ro

st
ře

d
í



26. generel ÚSES - ORP
Vodohospodářský rozvoj 

a výstavba a.s.

Místní ÚSES je na území ORP Rýmařov vymezen především plošně. V 

současné době schází podklad s obsahovými náležitostmi plánu ÚSES 

popisující vymezené skladebné části, jejich současný stav s návrhy 

rámcových opatření k zachování a zlepšení ÚSES včetně odůvodnění. 

Projekt řeší potřebu provedení ucelené odborné revize současného 

ÚSES vymezeného v územních plánech. Projekt bude zpracován dle 

platné Metodiky vymezování ÚSES, a bude jedním z územně 

analytických podkladů pro územně plánovací dokumentaci. 

Na předmětný projekt byla podána žádost o dotaci z OPŽP - dotace ve 

výši 85%. Nyní probíhá zpracování dokumentace
- 713

27. Kotlíkové půjčky - cíl 2
jedná se o využití finančních prostředků, které město půjčilo občanům 

a tyto mu byly vráceny

prostředky lze využít na realizaci adaptačních projektů reagujících na 

změnu klimatu a projektů vedoucích ke snižování emisí skleníkových 

plynů, zvyšování energetické účinnosti, dosahování úspor energie apod. 

Město připravuje podklady pro využití prostředků na spolufinancování 

projektů zateplování bytových domů, spolufinancování realizace ÚSES a 

revitalizaci zámeckého parku v Janovicích. 

-

28. Vodní nádrž Edrovice -
vybudování vodní nádrže na Novopolském potoce za účelem zadržení 

vody v krajině a zvýšení rekreačního potenciálu lokality

byl zpracován investiční záměr s variantami řešení. Řeší pracovní skupina, 

prozatím nebylo rozhodnuto o dalším postupu. Bylo by vhodné 

rozhodnout a začít připravovat projektovou dokumentaci, jelikož s 

největší pravděpodobností bude na takové záměry vypsán dotační titul z 

OPŽP, s možnosti příspěvku kraje. Předpoklad dotace je 80-90%

2023

29. Stavební úpravy muzea Ing.Arch Jan Tesař kompletní přestavba muzea

byla zpracována společná dokumentace a hledají se možnosti 

financování. V letošním roce bude provedena část úprav, zahrnující 

nezbytnou opravu střechy

- 51 000

30. Dopravní hřiště 1. máje Ing. Zdeněk Gibl
zřízení nového dopravního hřiště v areálu ZŠ 1. máje - vedle rybníku na 

ul. Okružní

byla zpracována dokumentace a vydáno povolení (územní rozhodnutí) a 

hledají se možnosti financování
2022 3 850

31. Dům s pečovatelskou službou Lidická, Rýmařov Martin Byrtus

výstavba nového objektu na ul. Lidická - kolmo na stávající dům s 

pečovatelskou službou, zahrnující celkem 19 bytů pro seniory s 

bezbariérovým řešením

byla zpracována kompletní dokumentace a podána žádost o dotaci z 

programu MMR. Ve výzvě na období 2019/2020 byla žádost o dotaci 

neúspěšná, a proto se dokumentace upravila a připravuje se podání nové 

žádosti o dotaci - programu MMR (výzva již vypsána, po schválení ZM v 

únoru, bude ihned podána žádost o dotaci)

06/2021 41 152
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32. Zatřešení zimního stadionu - zastřešení stávající ledové plochy

řeší pracovní skupina - prozatím nebylo rozhodnuto o dalším postupu. 

Nyní by bylo možné žádat o dotaci z programu NSA (dotace 70%). Je 

nutné však prokázat registrovanou základnu, zejména mládež a jejich 

činnost v soutěžích.

- 30 000

33. Nové sportovní plochy a tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí PEND, a.s., Brno

jedná se o úpravy sportovních ploch ve stávajícím areálu se zřízením 

nového objektu tribuny se zázemím pro hráče, rozhodčí a diváky, a 

zřízení multifunkčního hřiště

byla vypracována společná dokumentace a podána žádost o vydání 

společného rozhodnutí. Byla podána žádost o dotaci z programu MMR - 

předpoklad dotace 60% - v této výzvě obdrželo město zprávu, že bylo 

úspěšné, ale ve výzvě je prozatím nedostatečná alokace-projekt "pod 

čarou", v zásobníku. Nyní se připravují podklady pro podání žádosti o 

dotaci do programu NSA - dotace 70%

06/2021 54 920

34. Biotop Edrovice - Investiční záměr bude vybrán
jedná se o zpracování studie řešení biotopu nebo přírodního 

koupaliště na Edrovickém rybníce

byla odeslána poptávka na zpracování investičního záměru. V nejbližší 

době bude projednán investiční záměr s externistou. Řeší pracovní 

skupina. 

-

35. Veřejné osvětlení 
Lighting Projects 

Consulting s.r.o.

jedná se o další výměnu/doplnění veřejného osvětlení v místní části 

Harrachov a části města - ul. Bartákova, Okružní, nemocnice a část ul. 

8. května - celkem cca 230 svítidel

byla podána žádost o dotaci ze SFŽP - dotace 50%. Předpoklad realizace v 

r. 2021
04/2021 3 100

36. multifunkční hřiště Jamartice bude vybrán zřízení multifunkčního hřiště v prostoru původního fotbalového hřiště příprava záměru, hledají se možnosti financování. Odhad nákladů. 07/2021 1 500

37. oprava hřiště na ul. Školní bude vybrán oprava stávající plochy hřiště, osazení nových herních prvků probíhá příprava záměru. Odhad nákladů na realizaci 07/2021 400

38. Skatepark, ul. Žižkova bude vybrán
jedná se o zřízení skateparku n aul. Žižkova, vedle stávající plochy s 

umělou trávou

probíhá poptávkové řízení na zpracovatele dokumentace a hledají se 

možnosti financování, cena za zpracování PD cca 200 tis. Uvedená cena 

odhad za realizaci

08/2021 3 500

39. Energetické úspory budovy MěÚ - 8. května OZ engineering s.r.o.

jedná se o zpracování energetického posudku a návrhu opatření 

vedoucích k energetickým úsporám předmětného objektu, s možností 

financování z OPŽP a prostředků kotlíkových půjček

byla vypracována dokumentace, probíhá stavební řízení, proveden 

ornitologický posudek, probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o 

dotaci z OPŽP - spolufinancování v rámci cíle 2 kotlíkových dotací

06/2021 10 084

321 274

Zkratky:

ÚR - územní rozhodnutí

SP - stavební povolení

DUR - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

DSP - dokumentace pro stavební povolení

DPS - dokumentace pro provádění stavby, vč. rozpočtu

AOPK - agentura ochrany přírody a krajiny

SPÚ - Státní pozemkový úřad
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NPÚ - Národní památkový ústav

SSMSK - Správa silnic Moravskoslezského kraje

SÚ - stavební úřad

MAS - Místní akční skupina

ASK - automatické stavěče kuželek


