
Investiční akce města 
Kojetín 

realizované v roce 2014 
(nad 150 tis Kč) 



Víceúčelová sportovní hala  - projektová 

dokumentace 
Termín realizace
 29.11.2013 – 
20.7.2014 

Investiční 
náklady
 469 480,-Kć 

Financování
 Město Kojetín 

Projektant Hutní 
projekt Frýdek- 
Místek a.s. 

Popis akce
 Vypracování 
projektové 
dokumentace, 
včetně 
inženýrské 
činnosti spojené 
s danou stavbou 
(územní 
rozhodnutí, 
stavební 
povolení, 
realizaci stavby) 



Víceúčelová sportovní hala  - projektová 

dokumentace 
Termín realizace
 29.11.2013 – 
20.7.2014 

Investiční 
náklady
 469 480,-Kć 

Financování
 Město Kojetín 

Projektant Hutní 
projekt Frýdek- 
Místek a.s. 

Popis akce
 Vypracování 
projektové 
dokumentace, 
včetně 
inženýrské 
činnosti spojené 
s danou stavbou 
(územní 
rozhodnutí, 
stavební 
povolení, 
realizaci stavby) 



ZŠ Sladovní -  rekonstrukce sociálního zařízeni 

Termín realizace
 Červenec - Srpen 

Investiční náklady
 289 373,27Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant Ing. Jiří 
Pavlík 

Dodavatel Bradna 
Ladislav Nová 1216, 
Kojetín 

Popis akce
 K rekonstrukci 
sociálního zařízení 
bylo přistoupeno ze 
dvou důvodů a to na 
základě zápisu KHS 
Olomouckého kraje a 
rozšíření výuky pro 
imobilní žáky. 
Rekonstrukce 
spočívala v celkové 
úpravě soc. zařízení 
vybudování 
samostatného WC pro 
pedagogy a imobilní 
žáky. Současně byla 
provedena úprava 
místnosti pro 
uklízečku, kde byla na 
základě požadavku 
KHS instalovaná 
výlevka a ohřívač 
teplé vody. 



ZŠ Sladovní -  rekonstrukce sociálního zařízeni 

Termín realizace
 Červenec - Srpen 

Investiční náklady
 289 373,27Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant Ing. Jiří 
Pavlík 

Dodavatel Bradna 
Ladislav Nová 1216, 
Kojetín 

Popis akce
 K rekonstrukci 
sociálního zařízení 
bylo přistoupeno ze 
dvou důvodů a to na 
základě zápisu KHS 
Olomouckého kraje a 
rozšíření výuky pro 
imobilní žáky. 
Rekonstrukce 
spočívala v celkové 
úpravě soc. zařízení 
vybudování 
samostatného WC pro 
pedagogy a imobilní 
žáky. Současně byla 
provedena úprava 
místnosti pro 
uklízečku, kde byla na 
základě požadavku 
KHS instalovaná 
výlevka a ohřívač 
teplé vody. 



Poliklinika – zvedací plošina NPM 400 

Termín realizace
 Duben - Květen 

Investiční náklady
 330 523,- Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 Manus 
Prostějov spol. 
s.r.o., Technis  
Kojetín spol. s.r.o. 

Popis akce
 Stávající plošina 
svým stářím a 
častými poruchami 
nevyhovovala. 
Nová plošina je 
určena pro 
venkovní prostředí 
dodávku a montáž 
provedla firma 
Manus. Přípravné 
práce firma 
Technis, tyto 
spočívaly ve 
vybudování 
základu přívodu el. 
energie a úpravy 
přístupu k plošině. 



Poliklinika – zvedací plošina NPM 400 

Termín realizace
 Duben - Květen 

Investiční náklady
 330 523,- Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 Manus 
Prostějov spol. 
s.r.o., Technis  
Kojetín spol. s.r.o. 

Popis akce
 Stávající plošina 
svým stářím a 
častými poruchami 
nevyhovovala. 
Nová plošina je 
určena pro 
venkovní prostředí 
dodávku a montáž 
provedla firma 
Manus. Přípravné 
práce firma 
Technis, tyto 
spočívaly ve 
vybudování 
základu přívodu el. 
energie a úpravy 
přístupu k plošině. 



Masarykovo náměstí - PD optický kabel 

Termín realizace

 Duben 

Investiční 

náklady

 168 190,- Kč 

Financování

 Město Kojetín 

Projektant

 MORAVIA 

KONSULT 

Olomouc a.s. 

Popis akce

 Vypracování 

projektové 

dokumentace pro 

napojení 

jednotlivých 

budov města 

optickým 

kabelem 



Masarykovo náměstí - PD optický kabel 

Termín realizace

 Duben 

Investiční 

náklady

 168 190,- Kč 

Financování

 Město Kojetín 

Projektant

 MORAVIA 

KONSULT 

Olomouc a.s. 

Popis akce

 Vypracování 

projektové 

dokumentace pro 

napojení 

jednotlivých 

budov města 

optickým 

kabelem 



ZŠ náměstí Míru – renovace učeben přírodovědných 

předmětů ZŠ 
Termín realizace
 Červenec - Srpen 

Investiční náklady
 2 480 032,- Kč 

Financování 
 Město Kojetín 15%, 
ROP Střední Morava 
85% 

Projektant 
 Ing. Pavel 
Olšovský 

Dodavatel
 Profistav Přerov 
a.s, NWT a.s 

Popis akce
 Renovace spočívá 
ve vybavení učeben 
přístrojovým 
vybavením 
(laboratorními 
soupravami, 
dataprojektory), 
osazením učebních 
pomůcek (keramická 
tabule závěsný 
systém) a nábytkem. 
Stavebními pracemi 
bylo provedeno 
snížení a odhlučnění 
stropních podhledů, 
instalace zářivkových 
svítidel a 
zatemňovacích 
žaluzií.  



ZŠ náměstí Míru – renovace učeben přírodovědných 

předmětů ZŠ 
Termín realizace
 Červenec - Srpen 

Investiční náklady
 2 480 032,- Kč 

Financování 
 Město Kojetín 15%, 
ROP Střední Morava 
85% 

Projektant 
 Ing. Pavel 
Olšovský 

Dodavatel
 Profistav Přerov 
a.s, NWT a.s 

Popis akce
 Renovace spočívá 
ve vybavení učeben 
přístrojovým 
vybavením 
(laboratorními 
soupravami, 
dataprojektory), 
osazením učebních 
pomůcek (keramická 
tabule závěsný 
systém) a nábytkem. 
Stavebními pracemi 
bylo provedeno 
snížení a odhlučnění 
stropních podhledů, 
instalace zářivkových 
svítidel a 
zatemňovacích 
žaluzií.  



ZŠ náměstí Míru – renovace učeben přírodovědných 

předmětů ZŠ 
Termín realizace
 Červenec - Srpen 

Investiční náklady
 2 480 032,- Kč 

Financování 
 Město Kojetín 15%, 
ROP Střední Morava 
85% 

Projektant 
 Ing. Pavel 
Olšovský 

Dodavatel
 Profistav Přerov 
a.s, NWT a.s 

Popis akce
 Renovace spočívá 
ve vybavení učeben 
přístrojovým 
vybavením 
(laboratorními 
soupravami, 
dataprojektory), 
osazením učebních 
pomůcek (keramická 
tabule závěsný 
systém) a nábytkem. 
Stavebními pracemi 
bylo provedeno 
snížení a odhlučnění 
stropních podhledů, 
instalace zářivkových 
svítidel a 
zatemňovacích 
žaluzií.  



ZŠ náměstí Míru – rekonstrukce bytu školníka na 

učebny 
Termín realizace

 Červenec - září 

Investiční náklady

 367 151,- Kč 

Financování Město 

Kojetín 

Projektant Ing. 

Pavel Olšovský 

Dodavatel

 Profistav Přerov 

a.s, TZB-voda-

topení-plyn s.r.o., 

Přerov, Hýža 

podlahy s.r.o. 

Kroměříž 

Popis akce

 Rekonstrukce 

spočívala ve 

vybudování 

učeben v prostoru, 

kde byl do 

školního roku 

2013-4 umístěn 

byt školníka. 



ZŠ náměstí Míru – rekonstrukce bytu školníka na 

učebny 
Termín realizace

 Červenec - září 

Investiční náklady

 367 151,- Kč 

Financování Město 

Kojetín 

Projektant Ing. 

Pavel Olšovský 

Dodavatel

 Profistav Přerov 

a.s, TZB-voda-

topení-plyn s.r.o., 

Přerov, Hýža 

podlahy s.r.o. 

Kroměříž 

Popis akce

 Rekonstrukce 

spočívala ve 

vybudování 

učeben v prostoru, 

kde byl do 

školního roku 

2013-4 umístěn 

byt školníka. 



Kovalovice – kaplička odstranění vlhkosti 

Termín realizace
 Březen - Červen 

Investiční náklady
 248 817,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 SANATES  
Olomouc s.r.o. 

Popis akce
 Oprava kapličky 
byla provedena 
z důvodu 
odstranění 
vlhkosti. V interiéru 
kapličky byla 
odstraněna zavlhlá 
omítka, provedena 
beztlaková injektáž 
proti vodě, stažení 
prasklin a 
následné omítnutí 
sanační omítkovou 
směsí.  V konečné 
fázi byla kaplička 
vymalovaná. 



Kovalovice – kaplička odstranění vlhkosti 

Termín realizace
 Březen - Červen 

Investiční náklady
 248 817,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 SANATES  
Olomouc s.r.o. 

Popis akce
 Oprava kapličky 
byla provedena 
z důvodu 
odstranění 
vlhkosti. V interiéru 
kapličky byla 
odstraněna zavlhlá 
omítka, provedena 
beztlaková injektáž 
proti vodě, stažení 
prasklin a 
následné omítnutí 
sanační omítkovou 
směsí.  V konečné 
fázi byla kaplička 
vymalovaná. 



DPS Stan. Masara – výměna oken 

Termín realizace

 Duben 

Investiční 

náklady

 555 424,-Kč 

Financování

 Město Kojetín 

Dodavatel

 V Okno s.r.o., 

Skaštice 

Popis akce

 Původní okna 

byla 

v nevyhovujícím 

stavu, výměnou 

oken a 

balkonových 

dveří se zlepší 

klimatické 

podmínky pro 

bydlení a sníží 

tepelné ztráty 

budovy. 



DPS Stan. Masara – výměna oken 

Termín realizace

 Duben 

Investiční 

náklady

 555 424,-Kč 

Financování

 Město Kojetín 

Dodavatel

 V Okno s.r.o., 

Skaštice 

Popis akce

 Původní okna 

byla 

v nevyhovujícím 

stavu, výměnou 

oken a 

balkonových 

dveří se zlepší 

klimatické 

podmínky pro 

bydlení a sníží 

tepelné ztráty 

budovy. 



Poliklinika Kojetín – oprava nájezdové rampy – ulice 

Chytilova 
Termín realizace
 Květen - Červen 

Investiční náklady
 206 416,52 Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 Bradna Ladislav 

Popis akce Byla 
provedena oprava 
bočních vnitřních i 
venkovních stěn 
vjezdové rampy a 
podhledu. Tato 
oprava spočívala v 
odkopání 
okapového 
chodníku, položení 
izolace NOP, 
zasypání 
kamenivem a 
pokládkou nového 
okapového 
chodníku. 
Podhledová část 
zastřešení 
nájezdové rampy 
byla zednicky 
zapravena a 
natřena fasádní 
barvou. 



Poliklinika Kojetín – oprava nájezdové rampy – ulice 

Chytilova 
Termín realizace
 Květen - Červen 

Investiční náklady
 206 416,52 Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 Bradna Ladislav 

Popis akce Byla 
provedena oprava 
bočních vnitřních i 
venkovních stěn 
vjezdové rampy a 
podhledu. Tato 
oprava spočívala v 
odkopání 
okapového 
chodníku, položení 
izolace NOP, 
zasypání 
kamenivem a 
pokládkou nového 
okapového 
chodníku. 
Podhledová část 
zastřešení 
nájezdové rampy 
byla zednicky 
zapravena a 
natřena fasádní 
barvou. 



Školní Jídelna – oprava střechy 

Termín realizace
 Duben 

Investiční náklady
 164 560,- 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 Chalánek 
Miroslav, Měrovice 
nad Hanou 

Popis akce
 Stávající 
střecha vykazuje 
poškození 
položených 
střešních pasů 
z těžké lepenky. 
Orava byla 
provedena 
částečným 
odstraněním 
stávajících 
poškozených míst 
jejich vyspravením 
a následnou 
pokládkou nové 
izolace. 



MŠ Masarykovo náměstí – oprava sociálního zařízení 

Termín realizace
 Červenec - Srpen 

Investiční náklady
 163 259,25Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 Bradna Ladislav, 
Nová 1216, Kojetín 

Popis akce
 Sociální zařízení 
nevyhovovalo 
hygienickým 
požadavkům, došlo 
k jeho celkové 
opravě. Byly 
odstraněny stávající 
obklady stěn a 
podlah, instalovány 
nové rozvody vody a 
odpadů. V sociálním 
zařízení byl 
vybudován sprchový 
kout a instalovány 
zařizovací předměty 
(umývadla, WC, 
pisoáry). 



MŠ Masarykovo náměstí – oprava sociálního zařízení 

Termín realizace
 Červenec - Srpen 

Investiční náklady
 163 259,25Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 Bradna Ladislav, 
Nová 1216, Kojetín 

Popis akce
 Sociální zařízení 
nevyhovovalo 
hygienickým 
požadavkům, došlo 
k jeho celkové 
opravě. Byly 
odstraněny stávající 
obklady stěn a 
podlah, instalovány 
nové rozvody vody a 
odpadů. V sociálním 
zařízení byl 
vybudován sprchový 
kout a instalovány 
zařizovací předměty 
(umývadla, WC, 
pisoáry). 



Hotel Pivovar – oprava po havárii vodovodu 

Termín realizace
 Leden - Únor 

Investiční náklady
 367 264,04 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 Ptáček pozemní 
stavby s.r.o. 

Popis akce
 V přístavbě 
hotelu Pivovar 
došlo k poruše na 
stoupajícím 
rozvodu vody a 
následnému 
vytopení pokojů ve 
dvou podlažích a 
sklepu. Oprava 
spočívala 
v odstranění 
koberců, 
demontáži podlah, 
stropních 
podhledů a 
dělících příček po 
vysušení budovy 
byly pokoje 
uvedeny do 
původního stavu. 



Hotel Pivovar – oprava po havárii vodovodu 

Termín realizace
 Leden - Únor 

Investiční náklady
 367 264,04 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 Ptáček pozemní 
stavby s.r.o. 

Popis akce
 V přístavbě 
hotelu Pivovar 
došlo k poruše na 
stoupajícím 
rozvodu vody a 
následnému 
vytopení pokojů ve 
dvou podlažích a 
sklepu. Oprava 
spočívala 
v odstranění 
koberců, 
demontáži podlah, 
stropních 
podhledů a 
dělících příček po 
vysušení budovy 
byly pokoje 
uvedeny do 
původního stavu. 



Hotel Pivovar – oprava po havárii vodovodu 

Termín realizace
 Leden - Únor 

Investiční náklady
 367 264,04 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 Ptáček pozemní 
stavby s.r.o. 

Popis akce
 V přístavbě 
hotelu Pivovar 
došlo k poruše na 
stoupajícím 
rozvodu vody a 
následnému 
vytopení pokojů ve 
dvou podlažích a 
sklepu. Oprava 
spočívala 
v odstranění 
koberců, 
demontáži podlah, 
stropních 
podhledů a 
dělících příček po 
vysušení budovy 
byly pokoje 
uvedeny do 
původního stavu. 



Předlažba místní komunikace, Družstevní 

Termín realizace

 Duben 

Investiční náklady

 177 800,- Kč 

Financování Město 

Kojetín 

Dodavatel

 TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce

 V rámci akce 

byla provedena 

celková předlažba 

chodníku ze 

zámkové dlažby, 

včetně osazení 

nových stojatých 

obrub v úseku od 

křižovatky ulice 

Palackého a ulice 

Družstevní až za 

budovu kotelny na 

ulici Družstevní. 



Předlažba místní komunikace, Družstevní 

Termín realizace

 Duben 

Investiční náklady

 177 800,- Kč 

Financování Město 

Kojetín 

Dodavatel

 TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce

 V rámci akce 

byla provedena 

celková předlažba 

chodníku ze 

zámkové dlažby, 

včetně osazení 

nových stojatých 

obrub v úseku od 

křižovatky ulice 

Palackého a ulice 

Družstevní až za 

budovu kotelny na 

ulici Družstevní. 



Předlažba místní komunikace, Družstevní – u 

samoobsluhy 
Termín realizace

 Květen 2014 

Investiční náklady

 302 395,- Kč 

Financování Město 

Kojetín 

Dodavatel

 TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce

 V rámci akce 

byla provedena 

celková předlažba 

chodníku ze 

zámkové dlažby, 

včetně osazení 

nových stojatých 

obrub v úseku od 

budovy kotelny na 

ulici Družstevní, až 

po křižovatku ulice 

Družstevní a ulice 

Sladovní (u 

samoobsluhy). 



Předlažba místní komunikace, Družstevní – u 

samoobsluhy 
Termín realizace

 Květen 2014 

Investiční náklady

 302 395,- Kč 

Financování Město 

Kojetín 

Dodavatel

 TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce

 V rámci akce 

byla provedena 

celková předlažba 

chodníku ze 

zámkové dlažby, 

včetně osazení 

nových stojatých 

obrub v úseku od 

budovy kotelny na 

ulici Družstevní, až 

po křižovatku ulice 

Družstevní a ulice 

Sladovní (u 

samoobsluhy). 



Rekonstrukce místní komunikace u polikliniky, 

Chytilova a 6. května 
Termín realizace
 Červen-Červenec 

Investiční náklady
 770 245,- Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 TECHNIS Kojetín, 
spol. s r.o. 

Popis akce Na 
základě špatného 
technického stavu 
místní komunikace 
(chodníku) na ulici 
Chytilova a 6. května, 
byla provedena 
celková rekonstrukce 
spočívající 
v předlažbě stávající 
komunikace ze 
zámkové dlažby, 
včetně odtěžení 
podloží, výměny 
silničních obrub a 
rozšíření nájezdu 
hlavního vstupu do 
budovy polikliniky z 
ulice 6.května. Dále 
byla provedena 
celková rekonstrukce 
nájezdů do budovy 
polikliniky z ulice 
Chytilova. 



Rekonstrukce místní komunikace u polikliniky, 

Chytilova a 6. května 
Termín realizace
 Červen-Červenec 

Investiční náklady
 770 245,- Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 TECHNIS Kojetín, 
spol. s r.o. 

Popis akce Na 
základě špatného 
technického stavu 
místní komunikace 
(chodníku) na ulici 
Chytilova a 6. května, 
byla provedena 
celková rekonstrukce 
spočívající 
v předlažbě stávající 
komunikace ze 
zámkové dlažby, 
včetně odtěžení 
podloží, výměny 
silničních obrub a 
rozšíření nájezdu 
hlavního vstupu do 
budovy polikliniky z 
ulice 6.května. Dále 
byla provedena 
celková rekonstrukce 
nájezdů do budovy 
polikliniky z ulice 
Chytilova. 



Rekonstrukce místní komunikace u polikliniky, 

Chytilova a 6. května 
Termín realizace
 Červen-Červenec 

Investiční náklady
 770 245,- Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 TECHNIS Kojetín, 
spol. s r.o. 

Popis akce Na 
základě špatného 
technického stavu 
místní komunikace 
(chodníku) na ulici 
Chytilova a 6. května, 
byla provedena 
celková rekonstrukce 
spočívající 
v předlažbě stávající 
komunikace ze 
zámkové dlažby, 
včetně odtěžení 
podloží, výměny 
silničních obrub a 
rozšíření nájezdu 
hlavního vstupu do 
budovy polikliniky z 
ulice 6.května. Dále 
byla provedena 
celková rekonstrukce 
nájezdů do budovy 
polikliniky z ulice 
Chytilova. 



Rekonstrukce místní komunikace u polikliniky, 

Chytilova a 6. května 
Termín realizace
 Červen-Červenec 

Investiční náklady
 770 245,- Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 TECHNIS Kojetín, 
spol. s r.o. 

Popis akce Na 
základě špatného 
technického stavu 
místní komunikace 
(chodníku) na ulici 
Chytilova a 6. května, 
byla provedena 
celková rekonstrukce 
spočívající 
v předlažbě stávající 
komunikace ze 
zámkové dlažby, 
včetně odtěžení 
podloží, výměny 
silničních obrub a 
rozšíření nájezdu 
hlavního vstupu do 
budovy polikliniky z 
ulice 6.května. Dále 
byla provedena 
celková rekonstrukce 
nájezdů do budovy 
polikliniky z ulice 
Chytilova. 



Rekonstrukce místní komunikace u ŠJ, ulice 

Hanusíkova 
Termín realizace
 Červenec 

Investiční náklady
 220 000,- Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 TECHNIS 
Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce
 V rámci akce 
„Úprava okolí 
školní jídelny – 2. 
část“, na ulici 
Chytilova 
v Kojetíně, byla 
provedena 
rekonstrukce 
zbývající části 
účelové 
komunikace. 
Asfaltová část byla 
odstraněna, byly 
osazeny nové 
stojaté obruby a 
vydlážděno 
zámkovou 
dlažbou, která 
navazuje na již 
předlážděnou část 
v roce 2013. 



Rekonstrukce místní komunikace u ŠJ, ulice 

Hanusíkova 
Termín realizace
 Červenec 

Investiční náklady
 220 000,- Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Dodavatel
 TECHNIS 
Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce
 V rámci akce 
„Úprava okolí 
školní jídelny – 2. 
část“, na ulici 
Chytilova 
v Kojetíně, byla 
provedena 
rekonstrukce 
zbývající části 
účelové 
komunikace. 
Asfaltová část byla 
odstraněna, byly 
osazeny nové 
stojaté obruby a 
vydlážděno 
zámkovou 
dlažbou, která 
navazuje na již 
předlážděnou část 
v roce 2013. 



Rekonstrukce účelové komunikace na hřbitově 

Termín realizace
 Srpen 

Investiční náklady
 1 882 563,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant NELL 
Projekt s.r.o.  

Dodavatel
 TECHNIS 
Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce
 Vzhledem 
k velmi špatnému 
technickému stavu 
účelové 
komunikace na 
hřbitově u 
smuteční obřadní 
síně byl v rámci 
rekonstrukce 
odstraněn 
asfaltový povrch, 
odtěženo podloží, 
osazeny nové 
stojaté obruby a 
byla provedena 
pokládka zámkové 
dlažby. 



Rekonstrukce účelové komunikace na hřbitově 

Termín realizace
 Srpen 

Investiční náklady
 1 882 563,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant NELL 
Projekt s.r.o.  

Dodavatel
 TECHNIS 
Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce
 Vzhledem 
k velmi špatnému 
technickému stavu 
účelové 
komunikace na 
hřbitově u 
smuteční obřadní 
síně byl v rámci 
rekonstrukce 
odstraněn 
asfaltový povrch, 
odtěženo podloží, 
osazeny nové 
stojaté obruby a 
byla provedena 
pokládka zámkové 
dlažby. 



Rekonstrukce účelové komunikace na hřbitově 

Termín realizace
 Srpen 

Investiční náklady
 1 882 563,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant NELL 
Projekt s.r.o.  

Dodavatel
 TECHNIS 
Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce
 Vzhledem 
k velmi špatnému 
technickému stavu 
účelové 
komunikace na 
hřbitově u 
smuteční obřadní 
síně byl v rámci 
rekonstrukce 
odstraněn 
asfaltový povrch, 
odtěženo podloží, 
osazeny nové 
stojaté obruby a 
byla provedena 
pokládka zámkové 
dlažby. 



Rekonstrukce oplocení na hřbitově 

Termín realizace
 Srpen 2014 

Investiční náklady
 599 917,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant NELL 
Projekt s.r.o.  

Dodavatel
 TECHNIS 
Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce
 V návaznosti na 
akci 
„Rekonstrukce UK 
na hřbitově“ bylo 
odstraněno 
stávající oplocení 
vstupní části 
hřbitova a části 
před SOS. Byl 
vybudován nový 
základ a 
provedena 
výstavba nového 
oplocení. Součástí 
oplocení je i nová 
vstupní brána. 



Rekonstrukce oplocení na hřbitově 

Termín realizace
 Srpen 2014 

Investiční náklady
 599 917,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant NELL 
Projekt s.r.o.  

Dodavatel
 TECHNIS 
Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce
 V návaznosti na 
akci 
„Rekonstrukce UK 
na hřbitově“ bylo 
odstraněno 
stávající oplocení 
vstupní části 
hřbitova a části 
před SOS. Byl 
vybudován nový 
základ a 
provedena 
výstavba nového 
oplocení. Součástí 
oplocení je i nová 
vstupní brána. 



Parkoviště u hřbitova 

Termín realizace
 Září 2014 

Investiční náklady
 583 946,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant NELL 
Projekt s.r.o.  

Dodavatel
 TECHNIS 
Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce Další 
navazující stavbou 
na akci 
„Rekonstrukce UK 
na hřbitově“ je 
vybudování 
nového parkoviště 
u hřbitova (část 
bývalého 
shromaždiště). 
Nové parkoviště 
dlážděné 
zámkovou dlažbou 
navazuje na 
stávající 
parkoviště. 



Parkoviště u hřbitova 

Termín realizace
 Září 2014 

Investiční náklady
 583 946,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant NELL 
Projekt s.r.o.  

Dodavatel
 TECHNIS 
Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce Další 
navazující stavbou 
na akci 
„Rekonstrukce UK 
na hřbitově“ je 
vybudování 
nového parkoviště 
u hřbitova (část 
bývalého 
shromaždiště). 
Nové parkoviště 
dlážděné 
zámkovou dlažbou 
navazuje na 
stávající 
parkoviště. 



PD pro akci Revitalizace Masarykova náměstí 

Termín realizace

 Leden - září 

2014 

Investiční 

náklady 

859 100,-Kč 

Financování

 Město Kojetín 

Projektant

 MORAVIA 

CONSULT 

Olomouc a.s. 

Popis akce

 Vypracování 

projektové 

dokumentace pro 

akci Revitalizace 

Masarykova 

náměstí, Kojetín. 



PD pro akci Revitalizace Masarykova náměstí 

Termín realizace

 Leden - září 

2014 

Investiční 

náklady 

859 100,-Kč 

Financování

 Město Kojetín 

Projektant

 MORAVIA 

CONSULT 

Olomouc a.s. 

Popis akce

 Vypracování 

projektové 

dokumentace pro 

akci Revitalizace 

Masarykova 

náměstí, Kojetín. 



Parkoviště a příjezdová komunikace Nová 

Termín realizace
 Srpen – září 
2014 

Investiční náklady
 345 674,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant NELL 
Projekt s.r.o. 

Dodavatel
 TECHNIS 
Kojetín spol. s.r.o. 

Popis akce
 V rámci stavby 
došlo  prodloužení 
místní komunikace 
z ulice Nová a 
navazující 
výstavby nového 
parkoviště ze 
zámkové dlažby u 
bytového domu 
1211 – 1213 na 
ulici Nová 
v Kojetíně pro 
šikmé stání. 



Parkoviště a příjezdová komunikace Nová 

Termín realizace
 Srpen – září 
2014 

Investiční náklady
 345 674,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant NELL 
Projekt s.r.o. 

Dodavatel
 TECHNIS 
Kojetín spol. s.r.o. 

Popis akce
 V rámci stavby 
došlo  prodloužení 
místní komunikace 
z ulice Nová a 
navazující 
výstavby nového 
parkoviště ze 
zámkové dlažby u 
bytového domu 
1211 – 1213 na 
ulici Nová 
v Kojetíně pro 
šikmé stání. 



Parkoviště u kotelny JIH – Nová ulice 

Termín realizace
 Říjen - Listopad 
2014 

Investiční náklady
 1 398 698,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant NELL 
Projekt s.r.o. 

Dodavatel
 TECHNIS Kojetín 
spol. s.r.o. 

Popis akce
 Vzhledem k velmi 
špatnému 
technickému stavu 
odstavné plochy u 
kotelny na ulici Nová 
byly v rámci 
výstavby odstraněny 
betonové panely a 
oplocení 
z betonových bloků, 
odtěženo podloží, 
osazeny nové 
stojaté obruby a 
byla provedena 
pokládka zámkové 
dlažby pro kolmé 
parkování. 



Parkoviště u kotelny JIH – Nová ulice 

Termín realizace
 Říjen - Listopad 
2014 

Investiční náklady
 1 398 698,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant NELL 
Projekt s.r.o. 

Dodavatel
 TECHNIS Kojetín 
spol. s.r.o. 

Popis akce
 Vzhledem k velmi 
špatnému 
technickému stavu 
odstavné plochy u 
kotelny na ulici Nová 
byly v rámci 
výstavby odstraněny 
betonové panely a 
oplocení 
z betonových bloků, 
odtěženo podloží, 
osazeny nové 
stojaté obruby a 
byla provedena 
pokládka zámkové 
dlažby pro kolmé 
parkování. 



Přeložka vedení NN Kojetín, Masarykovo náměstí 

Termín realizace

 Říjen 2014 

Investiční 

náklady

 650 000,-Kč 

Financování

 Město Kojetín 

Projektant  

Dodavatel ČEZ 

Distribuce a.s. 

Popis akce 

V rámci stavby 

Revitalizace 

Masarykova 

náměstí, Kojetín, 

bylo nutné 

provést přeložku 

vedení ve správě 

ČEZ distribuce 

a.s. 



Oprava komunikace a zpevněných ploch Nová ulice 

Termín realizace
 Říjen - listopad 
2014 

Investiční náklady
 809 979,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant NELL 
Projekt s.r.o. 

Dodavatel Hroší 
stavby Morava 
a.s., Olomouc 

Popis akce Na 
základě velmi 
špatného 
technického stavu 
místní komunikace 
II. třídy na ulici 
Nová (propady 
kanalizačního 
vedení), byla 
provedena 
předlažba částí 
této komunikace 
ze žulové kostky 
10/10, včetně 
pokládky nových 
stojatých obrub. 



Oprava komunikace a zpevněných ploch Nová ulice 

Termín realizace
 Říjen - listopad 
2014 

Investiční náklady
 809 979,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant NELL 
Projekt s.r.o. 

Dodavatel Hroší 
stavby Morava 
a.s., Olomouc 

Popis akce Na 
základě velmi 
špatného 
technického stavu 
místní komunikace 
II. třídy na ulici 
Nová (propady 
kanalizačního 
vedení), byla 
provedena 
předlažba částí 
této komunikace 
ze žulové kostky 
10/10, včetně 
pokládky nových 
stojatých obrub. 



Výstavba chodníku mezi ulicí Družstevní a Sladovní 

Termín realizace

 Říjen 2014 

Investiční 

náklady

 213 744,-Kč 

Financování

 Město Kojetín 

Projektant NELL 

Projekt s.r.o. 

Dodavatel

 TECHNIS 

Kojetín spol. 

s.r.o. 

Popis akce

 V rámci stavby 

byl vybudován 

nový chodník ze 

zámkové dlažby 

spojující ulice 

Družstevní a ulici 

Sladovní (za 

kotelnou). 



Výstavba chodníku mezi ulicí Družstevní a Sladovní 

Termín realizace

 Říjen 2014 

Investiční 

náklady

 213 744,-Kč 

Financování

 Město Kojetín 

Projektant NELL 

Projekt s.r.o. 

Dodavatel

 TECHNIS 

Kojetín spol. 

s.r.o. 

Popis akce

 V rámci stavby 

byl vybudován 

nový chodník ze 

zámkové dlažby 

spojující ulice 

Družstevní a ulici 

Sladovní (za 

kotelnou). 



Výstavba chodníku a parkoviště na ulici Palackého 

Termín realizace
 Listopad 2014 

Investiční náklady
 218 800,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant NELL 
Projekt s.r.o. 

Dodavatel
 TECHNIS 
Kojetín spol. s.r.o. 

Popis akce
 V návaznosti na 
již dříve 
vybudované 
chodníky v parku 
na ulici Palackého, 
byl proveden 
navazující nový 
chodník ze 
zámkové dlažby. 
V rámci této 
stavby bylo taktéž 
vybudováno nové 
parkoviště 
z žulové kostky 
10/10 pro podélné 
stání vozidel, v 
části za Husitským 
sborem. 



Výstavba chodníku a parkoviště na ulici Palackého 

Termín realizace
 Listopad 2014 

Investiční náklady
 218 800,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant NELL 
Projekt s.r.o. 

Dodavatel
 TECHNIS 
Kojetín spol. s.r.o. 

Popis akce
 V návaznosti na 
již dříve 
vybudované 
chodníky v parku 
na ulici Palackého, 
byl proveden 
navazující nový 
chodník ze 
zámkové dlažby. 
V rámci této 
stavby bylo taktéž 
vybudováno nové 
parkoviště 
z žulové kostky 
10/10 pro podélné 
stání vozidel, v 
části za Husitským 
sborem. 



Kojetín III – Kovalovice odvodnění území 

Termín realizace
 Listopad  - prosinec 
2014 

Investiční náklady
 1 074 753,46,-Kč, 

Profinancováno 2014
 309 540,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant AQUA 
CENTRUM Břeclav, 
Ing. Michal Bartolšic 

Dodavatel MYFA 
Olomouc s.r.o 
Tovární, Olomouc 

Popis akce Oprava 
stávajícího odvodnění 
daného území 
v Kovalovicích. 
V opravě je zahrnuta 
oprava stávajících 
betonových konstrukcí 
a to odvodňovacího 
recipientu, drenážního 
systému daného 
území a vývaru včetně 
skluzu, který je 
napojen na odpadní 
potrubí dešťových 
vod. Stávající 
stavební objekty jsou 
ve špatném 
technickém stavu. 



Kojetín III – Kovalovice odvodnění území 

Termín realizace
 Listopad  - prosinec 
2014 

Investiční náklady
 1 074 753,46,-Kč, 

Profinancováno 2014
 309 540,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant AQUA 
CENTRUM Břeclav, 
Ing. Michal Bartolšic 

Dodavatel MYFA 
Olomouc s.r.o 
Tovární, Olomouc 

Popis akce Oprava 
stávajícího odvodnění 
daného území 
v Kovalovicích. 
V opravě je zahrnuta 
oprava stávajících 
betonových konstrukcí 
a to odvodňovacího 
recipientu, drenážního 
systému daného 
území a vývaru včetně 
skluzu, který je 
napojen na odpadní 
potrubí dešťových 
vod. Stávající 
stavební objekty jsou 
ve špatném 
technickém stavu. 



Bourací práce domu č.p. 9 Příční, Kojetín 

Termín realizace
 Listopad 2014 

Investiční 
náklady 

1 094 041,-Kč 

Financování
 Město Kojetín 

Projektant Ing. 
Jan Burý, 
Kroměříž 

Dodavatel PB 
SCOM s.r.o. 

Popis akce
 Stávající 
budova byla 
dlouhodobě 
neobydlena a ve 
značně 
zdevastovaná 
k demolici bylo 
přihlédnuto také 
z důvodu 
revitalizace 
Masarykova 
náměstí. 



Bourací práce domu č.p. 9 Příční, Kojetín 

Termín realizace
 Listopad 2014 

Investiční 
náklady 

1 094 041,-Kč 

Financování
 Město Kojetín 

Projektant Ing. 
Jan Burý, 
Kroměříž 

Dodavatel PB 
SCOM s.r.o. 

Popis akce
 Stávající 
budova byla 
dlouhodobě 
neobydlena a ve 
značně 
zdevastovaná 
k demolici bylo 
přihlédnuto také 
z důvodu 
revitalizace 
Masarykova 
náměstí. 



Bourací práce domu č.p. 432 Husova, Kojetín 

Termín realizace
 Listopad 2014 

Investiční náklady
 389 600,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant Ing. 
Jan Burý, Kroměříž 

Dodavatel JIP 
INDUSTRIES s.r.o. 
U Habrovky 247/11, 
140 00 Praha 4 

Popis akce
 Stávající budova 
byla původním 
majitelem uvedena 
do havarijního stavu 
a hrozilo její zřícení. 
Budova se stala 
černou skládkou, 
město po získání 
budovy do svého 
vlastnictví, 
přistoupilo 
k jedinému 
možnému řešení a 
to k demolici 
objektu. 



Bourací práce domu č.p. 432 Husova, Kojetín 

Termín realizace
 Listopad 2014 

Investiční náklady
 389 600,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant Ing. 
Jan Burý, Kroměříž 

Dodavatel JIP 
INDUSTRIES s.r.o. 
U Habrovky 247/11, 
140 00 Praha 4 

Popis akce
 Stávající budova 
byla původním 
majitelem uvedena 
do havarijního stavu 
a hrozilo její zřícení. 
Budova se stala 
černou skládkou, 
město po získání 
budovy do svého 
vlastnictví, 
přistoupilo 
k jedinému 
možnému řešení a 
to k demolici 
objektu. 



Oprava střechy na budově polikliniky 

Termín realizace

 Říjen 2014 

Investiční 

náklady

 177 991,- 

Financování

 Město Kojetín 

Dodavatel Ing. 

Roman Šustek  

Popis akce

 Z důvodu 

zatékání byla 

provedena 

oprava střešního 

pláště nad sálem 

ve IV. NP budovy 

polikliniky 



Víceúčelová sportovní hala Kojetín 

Termín realizace
 29.11.2014 – 
10.08.2015 

Investiční náklady
 36 137 214,-Kć, 

Profinancováno 2014
 2 933 699,-Kč 

Financování Město 
Kojetín 

Projektant Hutní 
projekt Frýdek- Místek 
a.s. 

Dodavatel Ptáček 
pozemní stavby s.r.o. 

Popis akce
 Sportovní hala je 
vyprojektována jako 
víceúčelová s využitím 
základními školami a 
sportovními oddíly a 
také jednotlivci či 
skupinami z řad 
obyvatel města a 
širokého okolí. 
Výstavba sportovní 
haly byla zahájena 
v listopadu 2014 a v 
současné době je 
provedena pilotáž a 
část betonáže 
základových pasů 
sportovní haly a 
sociálního zařízení. 
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Revitalizace Masarykova náměstí 

Termín realizace
 září 2014 – 
červen 2015 

Investiční náklady 
stavební části 

36 106 400,-Kć, 

Profinancováno 
2014 

87 324,78Kč 

Financování 

Město Kojetín, 
ROP Střední 
Morava 

Dodavatel 

Společnost 
„SATES a 
PTÁČEK – 
Masarykovo 
náměstí Kojetín“, 
SATES MORAVA 
spol. s r.o., 
PTÁČEK – 
pozemní stavby 
s.r.o. 
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