
Investiční akce roku 2021

Město Kojetín



Demolice areálu SOU stavební, Křenovská 676

• Termín realizace 04-06/2021

• Investiční náklady 17 613 989 Kč bez DPH

• Financování Město Kojetín, dotace (Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ve výši 13 995 992 Kč)

• Dodavatel PB SCOM s.r.o., Hranice

• Popis akce Jednalo se o demolici všech objektů areálu bývalého 
učňovského střediska, ve kterém se nacházely objekty školy, 
internátu, odborné dílny, sklady a technické budovy. Demolice 
trvala 90 dní. Dle projektu byly odstraněny nebezpečné odpady, 
suť z objektů vytříděna a uložena na skládku. Vzniklý pozemek byl 
dle projektu zavezen ornicí a zatravněn. 
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Rekonstrukce bytu č.37, DPS J. Peštuky

• Termín realizace 03-06/2021

• Investiční náklady 359 775 Kč 

• Financování Město Kojetín

• Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

• Popis akce V bytě byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, 
vody a kanalizace včetně zařizovacích předmětů, rekonstrukce 
koupelny, nalepení obkladů a dlažby v sociálním zařízení 
a kuchyni. Dále byla vyměněna podlahová krytina, vyměněny 
interiérové a vstupní dveře, zhotoveny nové omítky včetně 
výmalby a osazená nová kuchyňská linka se spotřebiči.
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Biocentrum Kojetín

• Termín realizace 07/2020-11/2021

• Investiční náklady 31 073 057 Kč (28 784 334 + 2 288 713 v r.2020)

• Financování Město Kojetín, dotace (OP životního prostředí ve výši 
28 783 342 Kč

• Dodavatel KAVYL, spol. s.r.o. Mohelno

• Popis akce Předmětem uvedené stavby byla revitalizace území 
v severní části města vybudováním významného krajinného prvku, a to 
soustavy průtočných, neprůtočných tůní a luk, včetně naučné stezky 
osazené informačními tabulemi. Vzhledem k celkové rozloze budovaného 
mokřadu (cca 10 ha) tak dojde k výraznému navýšení schopnosti 
zadržování vody v krajině této oblasti v obdobích sucha, ale současně 
také k posílení možnosti pojmout velký objem vody v případě povodní, či 
přívalových srážek.
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Výměna střešní krytiny bytového domu 
Sladovní 1309 III. etapa

• Termín realizace 04-05/2021

• Investiční náklady 344 745 Kč bez DPH

• Financování Město Kojetín

• Dodavatel Miroslav Chalánek, Měrovice nad Hanou

• Popis akce Jednalo se o výměnu staré eternitové vlnité krytiny, která 
byla na mnoha místech porušena a docházelo k zatékání do bytů. Byla 
tak realizována předposlední 3. etapa výměny střešní krytiny, a to na 
zadní polovině levého křídla budovy z pohledu ulice Sladovní. Namísto 
stávající eternitové krytiny byly instalovány plechové šablony, včetně 
lokální výměny parotěsné fólie a střešních latí.
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Demolice, úprava území a výstavba 
infrastruktury Obora

• Termín realizace 02-06/2021

• Investiční náklady 4 527 570 Kč

• Financování Město Kojetín 

• Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

• Popis akce: V rámci uvedené akce byla provedena demolice několika objektů, a to 
obytné budovy, garáží, skladů a hospodářských budov. Vzniklá suť byla opět použita 
na vyrovnání terénu v dalších etapách přípravy území pro výstavbu RD. Důvodem 
odstranění všech objektů byl zejména havarijní stav vnitřních i venkovních 
konstrukcí, stáří objektů a narušená statika, nebylo tedy možné jejich další využití, 
nebo rekonstrukce. Předmětem tohoto projektu bylo odvodnění pozemků v délce 
255 m s obsypem kameniva a oddělení vrstev geotextilií. Dále bylo provedeno 
zatravnění dohodnutých částí pozemků včetně terénních úprav. Akce obsahuje i 
zpracování PD pro územní rozhodnutí.
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Výměna elektrorozvaděče výtahu v objektu 
DPS 6.května

• Termín realizace 09/2021

• Investiční náklady 193 710 Kč bez DPH

• Financování Město Kojetín

• Dodavatel VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s.r.o. Uherské Hradiště

• Popis akce V roce 2020 Město Kojetín evidovalo první sdělení revizního 
technika o drobných závadách elektrického rozvaděče výtahu, které byly 
následně odstraněny. V roce 2021 avizoval revizní technik nutnost 
výměny dalších komponentů elektrického rozvaděče a některých částí 
elektroinstalace. Na základě těchto skutečností byl prověřen technický 
stav elektroinstalace výtahu odbornou firmou a zejména z důvodu, 
že náhradní díly výtahu, který je ve stálém provozu od r. 1999 již na trhu 
nejsou k dostání byla navržena kompletní výměna celého elektrického 
rozvaděče a části elektroinstalace.
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Výměna jídelního výtahu v objektu MŠ 
Hanusíkova

• Termín realizace 11-12/2021

• Investiční náklady 405 000 Kč

• Financování Město Kojetín

• Dodavatel Schindler CZ a.s. Praha

• Popis akce Stávající nefunkční jídelní výtah byl včetně vodících lišt, 
konstrukce ve výtahové šachtě, strojovny, horních a spodních 
nákladových dveří vybourán. Taktéž byla odstraněna stará 
elektroinstalace. Nový jídelní výtah byl instalován do stávající výtahové 
šachty, včetně strojovny. Byla provedena nová elektroinstalace včetně 
ovládacích a bezpečnostních prvků dle stávajících platných norem. 
Výtahová klec, spodní a horní nákladové dveře byly dodány z nerezového 
plechu dle hygienických nařízení. 
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Cyklostezka Kojetín – Tovačov

• ermín realizace 08-12/2021

• Investiční náklady 14 961 876 Kč

• Financování Město Kojetín, dotace – Státní fond dopravní infrastruktury 
12 062 600 Kč

• Dodavatel SWIETELSKY stavebné s r.o.

• Popis akce: Předmětem investiční akce bylo vybudování nové cyklistické 
stezky na zpevněné hrázi podél řeky Moravy ve směru na Tovačov, a to od 
mostu Dr. Šíleného po hranice katastrálního území Kojetína v celkové 
délce 1327 m. Součásti stavby je i úprava stávajících nezpevněných 
napojení polních cest a sjezdů k břehům řeky Moravy v recyklátu. 
Z hlediska užívání, jde o stezku s povrchem úpravy z asfaltového betonu 
určenou pro bezmotorovou dopravu, tj. pro cyklisty s maximální 
rychlostí do 20 km/hod., ale s povoleným vstupem chodců.

8



8



8



8



8



8



8



Kabelové vedení a lampy veřejného 
osvětlení, ulice Kroměřížská

• Termín realizace 06-07/2021

• Investiční náklady 1 292 720 Kč

• Financování Město Kojetín

• Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

• Popis akce V rámci investiční akce na ulici Kroměřížská a Komenského 
náměstí v Kojetíně, byla realizovaná výstavba nového kabelového vedení 
s umístěním 11 kusů nových sloupů veřejného osvětlení, včetně svítidel a 
rozvodné skříně. Toto zařízení nahradilo stávající veřejné osvětlení, 
které bylo demontováno. Nové kabelové vedení je napojeno ze stávající 
lampy na levé straně domu v ulici Kroměřížská (č.p.50) a je ukončeno u 
domu č.p. 179 na Komenského náměstí. Délka nového kabelového vedení 
je cca 392 m. Z velké části stavba probíhala v rozsahu stavby překládky 
vedení NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (kabelové vedení VO bylo 
nově uloženo v trase vedení NN).
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Děkuji za pozornost

Na základě podkladů zaměstnanců oboru výstavby, životního 
prostředí a dopravy předložil na jednání zastupitelstva města 
tajemník městského úřadu 25.01.2022 


