
Zpráva o investičních akcích 

2013 

realizace investičních akcí v roce 2013 

(nad 100tis. Kč) 



Kojetín – ul. Padlých hrdinů dostavba kanalizace 6. etapa 
Termín realizace
 
Březen – Duben 
2013 

Investiční 
náklady
 
1 161 796,- Kč 

Financování
 
Město Kojetín 

Projektant
 
Visso s.r.o, 
Olomouc 

Dodavatel
 
Myfa Olomouc 
s.r.o. 

Popis akce
 
Dostavba 
kanalizace se 
skládá ze dvou 
stok navržených 
z hladkého PVC 
DN 250 a jsou 
napojeny do 
stávající hlavní 
kanalizace DN 
1500. 
Z projektovaných 
stok jsou 
vyvedeny 
kanalizační 
odbočky, pro 
napojení 
jednotlivých 
kanalizačních 
domovních 
přípojek, které 
jsou provedeny 
z potrubí PVC 
DN 150. Přípojky 
jsou ukončeny 
plastovou revizní 
šachtou DN 315 
pro připojení 
nemovitostí 

 



Kojetín – ul. Padlých hrdinů dostavba kanalizace 5. etapa 
Termín realizace
 
Říjen – Listopad 
2013 

Investiční 
náklady
 
1 189 000,- Kč 

Financování
 
Město Kojetín 

Projektant
 
Visso s.r.o 

Dodavatel
 
Myfa Olomouc 
s.r.o 

Popis akce
 
Dostavba 
kanalizace se 
skládá ze dvou 
stok navržených 
z hladkého PVC 
DN 250 a jsou 
napojeny do 
stávající hlavní 
kanalizace DN 
1500. 
Z projektovaných 
stok jsou 
vyvedeny 
kanalizační 
odbočky, pro 
napojení 
jednotlivých 
kanalizačních 
domovních 
přípojek, které 
jsou provedeny 
z potrubí PVC 
DN 150. Přípojky 
jsou ukončeny 
plastovou revizní 
šachtou DN 315 
pro připojení 
nemovitostí 

 



Energetické úspory DPS E. Beneše 
Termín 
realizace
 
1.6.2013 – 
30.9.2013 

Investiční 
náklady
 
3 221 071,-Kč 

Financování
 
SFŽP, Město 
Kojetín 

Projektant
 
POR Přerov 
s.r.o
  

Dodavatel
 
STAVBY 
VANTO, s.r.o 

TDI:
 
Kanspo s.r.o. 
Kroměříž 

Popis akce
 
Zateplení 
pláště budovy, 
půdy a stropu 
ve sklepních 
prostorách na 
DPS E Beneše 
3 Kojetín, dále 
byly nahrazeny 
stávající 
tepelně 
nevyhovující 
okna a vstupní 
dveře 
plastovými 
prvky. 

 



Energetické úspory DPS E. Beneše 
Termín 
realizace
 
1.6.2013 – 
30.9.2013 

Investiční 
náklady
 
3 221 071,-Kč 

Financování
 
SFŽP, Město 
Kojetín 

Projektant
 
POR Přerov 
s.r.o
  

Dodavatel
 
STAVBY 
VANTO, s.r.o 

TDI:
 
Kanspo s.r.o. 
Kroměříž 

Popis akce
 
Zateplení 
pláště budovy, 
půdy a stropu 
ve sklepních 
prostorách na 
DPS E Beneše 
3 Kojetín, dále 
byly nahrazeny 
stávající 
tepelně 
nevyhovující 
okna a vstupní 
dveře 
plastovými 
prvky. 

 



MŠ Hanusíkova - výměna oken a vnitřní úpravy 
Termín 
realizace
 
červenec- 
srpen 2013 

Investiční 
náklady
 
789 526,-Kč 

Financování
 
Město 
Kojetín 

Projektant
 
POR Přerov 
s.r.o 

Dodavatel
 
Ladislav 
Bradna, 
Kojetín 

Popis akce
 
Provedena 
výměna 
stávajících 
nevyhovující
ch oken za 
okna 
plastová, 
zednické 
zapravení 
ostění a 
následné 
vymalování 
budovy. 

 



MŠ Hanusíkova - vybavení interiéru nábytkem 
Termín 
realizace
 
červenec- 
srpen 2013 

Investiční 
náklady
 
213 565,-Kč 

Financování
 
Město 
Kojetín 

Dodavatel
 
Tomáš 
Janoušek, 
Kojetín 

Popis akce
 
V interiéru 
MŠ byl 
odstraněn 
stávající 
nábytek a 
parapetní 
desky, po 
provedené 
výměně 
oken byl 
instalován 
nově 
vyrobený 
nábytek a 
parapety. 

 



MŠ Hanusíkova - rekonstrukce sociálního zařízení 
Termín realizace
 
červenec- srpen 
2013 

Investiční 
náklady
 
682 786,-Kč 

Financování
 
Město Kojetín 

Projektant
 
Ing. Jiří Kopačka, 
Kroměříž 

Dodavatel
 
Ptáček pozemní 
stavby s.r.o 

Popis akce
 
V budově MŠ 
byla provedena a 
rekonstrukce 
sociálního 
zařízení ve 
čtyřech 
odděleních. 
Rekonstrukce 
spočívala v 
demontáži 
rozvodů vody, 
odpadů a 
odstranění 
obkladů, nově 
byla provedena 
instalace rozvodů 
vody a odpadů 
včetně osazení 
zařizovacích 
předmětů, 
obložení stěn. 



MŠ Hanusíkova - rekonstrukce sociálního zařízení 
Termín realizace
 
červenec- srpen 
2013 

Investiční 
náklady
 
682 786,-Kč 

Financování
 
Město Kojetín 

Projektant
 
Ing. Jiří Kopačka, 
Kroměříž 

Dodavatel
 
Ptáček pozemní 
stavby s.r.o 

Popis akce
 
V budově MŠ 
byla provedena a 
rekonstrukce 
sociálního 
zařízení ve 
čtyřech 
odděleních. 
Rekonstrukce 
spočívala v 
demontáži 
rozvodů vody, 
odpadů a 
odstranění 
obkladů, nově 
byla provedena 
instalace rozvodů 
vody a odpadů 
včetně osazení 
zařizovacích 
předmětů, 
obložení stěn. 



MŠ Hanusíkova - rekonstrukce kotelny 
Termín 
realizace
 
červenec- 
srpen 2013 

Investiční 
náklady
 
347 500,-Kč 

Financování
 
Město 
Kojetín 

Dodavatel
 
TECHNIS 
Kojetín, spol. 
s.r.o. 

Popis akce
 
V budově 
MŠ byla 
provedena 
stávající 
plynové 
kotelny a 
ohřevu teplé 
vody, 
současně byl 
naistalován 
komunikační 
systém 
zajišťující 
dálkové 
sledování 
provozu 
s možností 
manipulace  

 



Úprava okolí školní jídelny 
Termín 
realizace
 
duben – říjen 
2013 

Investiční 
náklady
 
408 799,-Kč 

Financování
 
SZIF, Město 
Kojetín 

Projektant
 
Ing. Anna 
Acostová 
Ph.D., Ing. 
Pavel Olšovský  

Dodavatel
 
Cyril Dragon, 
Chropyně 

Popis akce
 
Úprava okolí 
školní jídelny 
výsadba 
okrasných keřů 
a rostlin, 
vybudování 
klidové zóny 
s lavičkami. 
Oprava 
stávajícího 
chodníku 
odstranění 
stávající dlažby 
obrub, položení 
zámkové 
dlažby. 



Úprava okolí školní jídelny 
Termín 
realizace
 
duben – říjen 
2013 

Investiční 
náklady
 
408 799,-Kč 

Financování
 
SZIF, Město 
Kojetín 

Projektant
 
Ing. Anna 
Acostová 
Ph.D., Ing. 
Pavel Olšovský  

Dodavatel
 
Cyril Dragon, 
Chropyně 

Popis akce
 
Úprava okolí 
školní jídelny 
výsadba 
okrasných keřů 
a rostlin, 
vybudování 
klidové zóny 
s lavičkami. 
Oprava 
stávajícího 
chodníku 
odstranění 
stávající dlažby 
obrub, položení 
zámkové 
dlažby. 



Poliklinika Kojetín výměna oken a dveří 
Termín 
realizace
 
květen - 
srpen 2013 

Investiční 
náklady
 
1 469 496,-
Kč 

Financování
 
Město 
Kojetín 

Dodavatel
 
V okno s.r.o., 
Skaštice 

Popis akce
 
Stávající 
okna byla 
velmi 
poškozená a 
v mnoha 
případech již 
nefunkční. 
Výměnou 
stávajících 
oken a dveří 
za plastová 
se výrazně 
snížily 
tepelné 
ztráty na 
budově. 



Poliklinika Kojetín výměna oken a dveří 
Termín 
realizace
 
květen - 
srpen 2013 

Investiční 
náklady
 
1 469 496,-
Kč 

Financování
 
Město 
Kojetín 

Dodavatel
 
V okno s.r.o., 
Skaštice 

Popis akce
 
Stávající 
okna byla 
velmi 
poškozená a 
v mnoha 
případech již 
nefunkční. 
Výměnou 
stávajících 
oken a dveří 
za plastová 
se výrazně 
snížily 
tepelné 
ztráty na 
budově. 



DPS Jana Peštuky - rekonstrukce střechy 
Termín realizace
 
říjen – listopad 
2013 

Investiční náklady
 
809 121,-Kč 

Financování
 
Město Kojetín 

Dodavatel
 
DACH SYSTÉM 
s.r.o Olomouc 

Popis akce
 
Z důvodu stálého 
zatékání střešním 
pláštěm do budovy 
DPS, byla 
provedena celková 
oprava střešního 
pláště. Tato oprava 
spočívala 
v instalaci 
zateplovacího 
systému o tloušťce 
20cm položení 
hydroizolační folie 
PVC-P pro 
hydroizolaci střechy 
a oplechování atiky 
Stávající systém 
odsávání z kuchyní 
a stoupacího 
vedení 
ze sociálního 
zařízení v bytech 
byl nahrazen 
ventilačními 
hlavicemi 
Lomanco, součástí 
opravy střešního 
pláště byl nově 
instalován 
hromosvod na 
střeše budovy. 



DPS Jana Peštuky - rekonstrukce střechy 
Termín realizace
 
říjen – listopad 
2013 

Investiční náklady
 
809 121,-Kč 

Financování
 
Město Kojetín 

Dodavatel
 
DACH SYSTÉM 
s.r.o Olomouc 

Popis akce
 
Z důvodu stálého 
zatékání střešním 
pláštěm do budovy 
DPS, byla 
provedena celková 
oprava střešního 
pláště. Tato oprava 
spočívala 
v instalaci 
zateplovacího 
systému o tloušťce 
20cm položení 
hydroizolační folie 
PVC-P pro 
hydroizolaci střechy 
a oplechování atiky 
Stávající systém 
odsávání z kuchyní 
a stoupacího 
vedení 
ze sociálního 
zařízení v bytech 
byl nahrazen 
ventilačními 
hlavicemi 
Lomanco, součástí 
opravy střešního 
pláště byl nově 
instalován 
hromosvod na 
střeše budovy. 



Statické zabezpečení KD v Popůvkách 
Termín 
realizace
 
říjen - listopad 

Investiční 
náklady 
 
327 733,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Projektant
 
Ing Jiří Mičánek 

Dodavatel 
 
KOS 
CONSULT 
s.r.o. Přerov, 
Ladislav 
Bradna, Kojetín 

Popis akce
 
Stávající stav 
budovy 
vykazoval 
značné 
poškození 
obvodového 
zdiva, na 
kterém se 
tvořily 
praskliny, 
z tohoto důvodu 
bylo 
přistoupeno ke 
statickému 
zabezpečení 
budovy a 
následným 
úpravám 
v interiéru 
budovy včetně 
vymalování 



Kaplička Popůvky – odstranění vlhkosti 
Termín 
realizace
 
říjen - listopad 

Investiční 
náklady 
 
408 797,55,-
Kč 

Financování 
 
SZIF a Město 
Kojetín 

Projektant
 
Ing. Jan 
Píchal, 
Kroměříž 

Dodavatel 
 
Sanatěs 
Olomouc s.r.o  

Popis akce
 
Stavební 
práce na 
kapličce 
spočívaly 
v odstranění 
zavlhlých 
vnitřních i 
vnějších 
omítek a 
provedení 
beztlakové 
hydroizolace 

 



Kaplička Popůvky – odstranění vlhkosti 
Termín 
realizace
 
říjen - listopad 

Investiční 
náklady 
 
408 797,55,-
Kč 

Financování 
 
SZIF a Město 
Kojetín 

Projektant
 
Ing. Jan 
Píchal, 
Kroměříž 

Dodavatel 
 
Sanatěs 
Olomouc s.r.o  

Popis akce
 
Stavební 
práce na 
kapličce 
spočívaly 
v odstranění 
zavlhlých 
vnitřních i 
vnějších 
omítek a 
provedení 
beztlakové 
hydroizolace 

 



Rekonstrukce teplovodu na sídlišti Server 
Termín realizace
 
červen - listopad 

Investiční 
náklady 
 
7 103 099,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Projektant
 
Ing Jiří Kopačka, 
Kroměříž 

Dodavatel 
 
ERDING a.s., 
Brno 

Popis akce
 
Stávající rozvody 
teplovodu 
vykazovaly 
značné ztráty na 
rozvodech, 
z tohoto důvodu 
bylo přistoupeno 
k rekonstrukci 
teplovodu včetně 
modernizace a 
automatizace 
výměníkových 
stanic na 
jednotlivých 
domech. 
Současně 
s prováděnou 
rekonstrukcí 
teplovodu bylo 
provedeno 
napojení na 
bioplynovou 
stanici, která 
bude od roku 
2014 dodávat 
přebytkové teplo 
do systému pro 
vytápění a ohřev 
TUV. 



Rekonstrukce teplovodu na sídlišti Server 
Termín realizace
 
červen - listopad 

Investiční 
náklady 
 
7 103 099,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Projektant
 
Ing Jiří Kopačka, 
Kroměříž 

Dodavatel 
 
ERDING a.s., 
Brno 

Popis akce
 
Stávající rozvody 
teplovodu 
vykazovaly 
značné ztráty na 
rozvodech, 
z tohoto důvodu 
bylo přistoupeno 
k rekonstrukci 
teplovodu včetně 
modernizace a 
automatizace 
výměníkových 
stanic na 
jednotlivých 
domech. 
Současně 
s prováděnou 
rekonstrukcí 
teplovodu bylo 
provedeno 
napojení na 
bioplynovou 
stanici, která 
bude od roku 
2014 dodávat 
přebytkové teplo 
do systému pro 
vytápění a ohřev 
TUV. 



Rekonstrukce teplovodu na sídlišti Server 
Termín realizace
 
červen - listopad 

Investiční 
náklady 
 
7 103 099,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Projektant
 
Ing Jiří Kopačka, 
Kroměříž 

Dodavatel 
 
ERDING a.s., 
Brno 

Popis akce
 
Stávající rozvody 
teplovodu 
vykazovaly 
značné ztráty na 
rozvodech, 
z tohoto důvodu 
bylo přistoupeno 
k rekonstrukci 
teplovodu včetně 
modernizace a 
automatizace 
výměníkových 
stanic na 
jednotlivých 
domech. 
Současně 
s prováděnou 
rekonstrukcí 
teplovodu bylo 
provedeno 
napojení na 
bioplynovou 
stanici, která 
bude od roku 
2014 dodávat 
přebytkové teplo 
do systému pro 
vytápění a ohřev 
TUV. 



Sokolovna - odstranění vlhkosti 
Termín 
realizace
 
červen - 
listopad 

Investiční 
náklady 
 
265 500,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
Sanatěs 
Olomouc s.r.o  

Popis akce
 
V budově 
sokolovny na 
sociálním 
zařízení 
vystupovalo 
zavlhlé zdivo 
nad obklad, 
zdivo bylo při 
opravě 
odstraněno z 
vnitřní i vnější 
strany budovy a 
následně byla 
realizovaná 
beztlaková 
hydroizolace 
budovy. Po 
dokončení 
hydroizolace 
byly provedeny 
sanační omítky 
a malování. 

 



Sokolovna - odstranění vlhkosti 
Termín 
realizace
 
červen - 
listopad 

Investiční 
náklady 
 
265 500,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
Sanatěs 
Olomouc s.r.o  

Popis akce
 
V budově 
sokolovny na 
sociálním 
zařízení 
vystupovalo 
zavlhlé zdivo 
nad obklad, 
zdivo bylo při 
opravě 
odstraněno z 
vnitřní i vnější 
strany budovy a 
následně byla 
realizovaná 
beztlaková 
hydroizolace 
budovy. Po 
dokončení 
hydroizolace 
byly provedeny 
sanační omítky 
a malování. 

 



Sokolovna lakování a broušení parket v sále 
Termín 
realizace
 
červen - srpen 

Investiční 
náklady 
 
192 400,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
Stanislav 
Bitala, 
Oplocany 

Popis akce
 
Stávající 
parkety 
v budově 
sokolovny 
byly 
poškozeny a 
v některých 
místech došlo 
k sešlapání 
laku. Oprava 
spočívala 
v odstranění 
zbytku 
původního 
laku hrubým 
broušením, 
následovalo 
jemné 
broušení a 
lakování 

 



Sokolovna lakování a broušení parket v sále 
Termín 
realizace
 
červen - srpen 

Investiční 
náklady 
 
192 400,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
Stanislav 
Bitala, 
Oplocany 

Popis akce
 
Stávající 
parkety 
v budově 
sokolovny 
byly 
poškozeny a 
v některých 
místech došlo 
k sešlapání 
laku. Oprava 
spočívala 
v odstranění 
zbytku 
původního 
laku hrubým 
broušením, 
následovalo 
jemné 
broušení a 
lakování 

 



Husova ulice rekonstrukce veřejného osvětlení 
Termín realizace
 
září - listopad 

Investiční 
náklady
 
301 100,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Projektant
 
Ladislav 
Pavlíček. Přerov 

Dodavatel 
 
SIGNALBAU a.s. 
Přerov III. - 
Lověšice 

Popis akce
 
Stávající veřejné 
osvětlení bylo 
z důvodu 
rekonstrukce 
rozvodů NN 
demontováno. 
Současně s 
rekonstrukcí 
rozvodů NN ČEZ 
byl proveden 
rozvod a 
instalace nového 
VO, původní 
umístění svítidel 
na budovách bylo 
nahrazeno 
sadovými svítidly 
na sloupech. 
Součástí 
rekonstrukce bylo 
napojení VO na 
ulici Příční a 
osvětlení kostela 
v ul. Husova. 



Tvorovská ulice rekonstrukce veřejného osvětlení 
Termín 
realizace
 
září - listopad 

Investiční 
náklady 
 
129 000,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Projektant
 
ENPRO Energo 
s.r.o., Valašské 
Meziříčí 

Dodavatel 
 
SIGNALBAU 
a.s. Přerov III. - 
Lověšice 

Popis akce
 
Veřejné 
osvětlení v ulici 
Tvorovská bylo 
z důvodu 
demontáže 
venkovních 
rozvodů ČEZ a 
odstranění 
stávajících 
sloupů nutno 
instalovat do 
zemních 
rozvodů. Nově 
jsou v ulici 
sadová svítidla 
na sloupech 



Nátěr mostu přes Mlýnský náhon, ulice Přerovská 
Termín realizace
 
květen – červen 
2013 

Investiční 
náklady
 
211 186,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel
 
Radek Stiskal, 
Přerov 

Popis akce
 
Předmětem 
zakázky bylo 
provedení opravy 
kompletní mostní 
konstrukce mostu 
přes Mlýnský 
náhon na ulici 
Přerovská 
v Kojetíně. 
Jednalo se o 
odstranění 
původního 
nevyhovujícího 
nátěru a 
provedení 
nového nátěru ve 
2 vrstvách, a to 
konzervačního a 
konzervačně – 
estetického 
v odstínu šedá. 
Minimální aktivní 
účinnost nátěru 
by měla být 5 let. 
Spolu s nátěrem 
bylo provedeno 
vyčištění ložisek 
od nánosů 
nečistot na 
opěrách, 
odrezivění a 
nakonzervování 
ložisek. 

 



Nátěr mostu přes Mlýnský náhon, ulice Přerovská 
Termín realizace
 
květen – červen 
2013 

Investiční 
náklady
 
211 186,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel
 
Radek Stiskal, 
Přerov 

Popis akce
 
Předmětem 
zakázky bylo 
provedení opravy 
kompletní mostní 
konstrukce mostu 
přes Mlýnský 
náhon na ulici 
Přerovská 
v Kojetíně. 
Jednalo se o 
odstranění 
původního 
nevyhovujícího 
nátěru a 
provedení 
nového nátěru ve 
2 vrstvách, a to 
konzervačního a 
konzervačně – 
estetického 
v odstínu šedá. 
Minimální aktivní 
účinnost nátěru 
by měla být 5 let. 
Spolu s nátěrem 
bylo provedeno 
vyčištění ložisek 
od nánosů 
nečistot na 
opěrách, 
odrezivění a 
nakonzervování 
ložisek. 

 



Předlažba parkoviště a chodníku v ulici Dudíkova 
Termín realizace
 
srpen - listopad 
2013 

Investiční 
náklady 
 
1 222 507,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Projektant
 
NELL PROJEKT 
s.r.o. 

Dodavatel 
 
TECHNIS 
Kojetín, spol. 
s.r.o. 

Popis akce
 
Předlažba 
parkoviště a 
chodníku před 
samoobsluhou 
spočívala v 
rozebrání 
dlažby, odtěžení 
podloží 
stávajícího 
parkoviště a 
následné 
předlažby ze 
zámkové dlažby, 
včetně výměny 
stávajících obrub. 
V rámci stavby 
bylo zbudováno 
nové 
kontejnerové 
stání a 
vyměněno 
veřejné osvětlení. 



Předlažba parkoviště a chodníku v ulici Dudíkova 
Termín realizace
 
srpen - listopad 
2013 

Investiční 
náklady 
 
1 222 507,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Projektant
 
NELL PROJEKT 
s.r.o. 

Dodavatel 
 
TECHNIS 
Kojetín, spol. 
s.r.o. 

Popis akce
 
Předlažba 
parkoviště a 
chodníku před 
samoobsluhou 
spočívala v 
rozebrání 
dlažby, odtěžení 
podloží 
stávajícího 
parkoviště a 
následné 
předlažby ze 
zámkové dlažby, 
včetně výměny 
stávajících obrub. 
V rámci stavby 
bylo zbudováno 
nové 
kontejnerové 
stání a 
vyměněno 
veřejné osvětlení. 



Předlažba chodníku u školní jídelny 
Termín 
realizace
 
září – říjen 
2013 

Investiční 
náklady 
 
250 000,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
Cyril Dragon, 
Chropyně 

Popis akce
 
V rámci akce 
„Úprava okolí 
školní jídelny“, 
byla na ulici 
Chytilova 
v Kojetíně, 
provedena 
předlažba 
stávajícího 
chodníku 
navazujícího 
na sportovní 
areál u 
gymnázia a to 
zámkovou 
dlažbou, 
včetně 
výměny 
obrub. 

 



Předlažba chodníku u školní jídelny 
Termín 
realizace
 
září – říjen 
2013 

Investiční 
náklady 
 
250 000,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
Cyril Dragon, 
Chropyně 

Popis akce
 
V rámci akce 
„Úprava okolí 
školní jídelny“, 
byla na ulici 
Chytilova 
v Kojetíně, 
provedena 
předlažba 
stávajícího 
chodníku 
navazujícího 
na sportovní 
areál u 
gymnázia a to 
zámkovou 
dlažbou, 
včetně 
výměny 
obrub. 

 



Předlažba komunikace u MŠ Hanusíkova  
Termín 
realizace
 
září – říjen 
2013 

Investiční 
náklady 
 
192 999,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
Cyril Dragon, 
Chropyně 

Popis akce
 
V rámci akce 
„Úprava okolí 
školní jídelny“, 
byla na ulici 
Hanusíkova 
v Kojetíně, 
jako 
navazující 
část II. etapy 
tohoto 
projektu, 
provedena 
předlažba 
zámkovou 
dlažbou část 
stávajícího 
pojezdového 
chodníku do 
areálu MŚ a 
parkoviště u 
ŠJ. 



Předlažba komunikace u MŠ Hanusíkova  
Termín 
realizace
 
září – říjen 
2013 

Investiční 
náklady 
 
192 999,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
Cyril Dragon, 
Chropyně 

Popis akce
 
V rámci akce 
„Úprava okolí 
školní jídelny“, 
byla na ulici 
Hanusíkova 
v Kojetíně, 
jako 
navazující 
část II. etapy 
tohoto 
projektu, 
provedena 
předlažba 
zámkovou 
dlažbou část 
stávajícího 
pojezdového 
chodníku do 
areálu MŚ a 
parkoviště u 
ŠJ. 



Polní ulice – podélné parkovací stání 
Termín 
realizace
 
červenec 
2013 

Investiční 
náklady 
 
163 071,-Kč 

Financování 
 
Město 
Kojetín 

Dodavatel 
 
TECHNIS 
Kojetín, spol. 
s.r.o. 

Popis akce
 
V rámci akce 
„Regenerace 
panelového 
sídliště 
sever, 
Kojetín“, bylo 
na ulici 
Polní, 
v úrovni 
víceúčelovéh
o hřiště 
dobudováno 
zámkovou 
dlažbou 
parkoviště 
s podélným 
stáním. 

 



Polní ulice – podélné parkovací stání 
Termín 
realizace
 
červenec 
2013 

Investiční 
náklady 
 
163 071,-Kč 

Financování 
 
Město 
Kojetín 

Dodavatel 
 
TECHNIS 
Kojetín, spol. 
s.r.o. 

Popis akce
 
V rámci akce 
„Regenerace 
panelového 
sídliště 
sever, 
Kojetín“, bylo 
na ulici 
Polní, 
v úrovni 
víceúčelovéh
o hřiště 
dobudováno 
zámkovou 
dlažbou 
parkoviště 
s podélným 
stáním. 

 



ulice Polní u Jana Peštuky – podélné parkovací stání 
Termín 
realizace
 
červenec 
2013 

Investiční 
náklady 
 
86 765,-Kč 

Financování 
 
Město 
Kojetín 

Dodavatel 
 
TECHNIS 
Kojetín, spol. 
s.r.o. 

Popis akce
 
V rámci akce 
„Regenerace 
panelového 
sídliště 
sever, 
Kojetín“, bylo 
dobudováno 
zámkovou 
dlažbou na 
ulici Jana 
Peštuky, 
v úrovni 
bytového 
domu č.p. 
1320-1321, 
parkoviště 
s podélným 
stáním. 

 



ulice Jana Peštuky – rekonstrukce chodníku 
Termín realizace
 
září - říjen 2013 

Investiční 
náklady 
 
165 741,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
TECHNIS 
Kojetín, spol. 
s.r.o. 

Popis akce
 
V rámci akce 
„Regenerace 
panelového 
sídliště sever, 
Kojetín“ a 
rekonstrukce 
teplovodu, byla 
na ulici Jana 
Peštuky, v úrovni 
mezi domem 
DPS a 
parkovištěm před 
BD č.p. 1323-
1324, provedena 
celková 
rekonstrukce 
chodníku 
spočívající ve 
výměně 
stávajícího 
podloží a 
stojatých obrub. 
Rekonstrukcí 
došlo k zajištění 
bezbariérového 
přístupu na 
navazující 
komunikace. 



ulice Jana Peštuky – rekonstrukce chodníku 
Termín realizace
 
září - říjen 2013 

Investiční 
náklady 
 
165 741,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
TECHNIS 
Kojetín, spol. 
s.r.o. 

Popis akce
 
V rámci akce 
„Regenerace 
panelového 
sídliště sever, 
Kojetín“ a 
rekonstrukce 
teplovodu, byla 
na ulici Jana 
Peštuky, v úrovni 
mezi domem 
DPS a 
parkovištěm před 
BD č.p. 1323-
1324, provedena 
celková 
rekonstrukce 
chodníku 
spočívající ve 
výměně 
stávajícího 
podloží a 
stojatých obrub. 
Rekonstrukcí 
došlo k zajištění 
bezbariérového 
přístupu na 
navazující 
komunikace. 



ulice Jana Peštuky – rekonstrukce chodníku 
Termín realizace
 
září - říjen 2013 

Investiční 
náklady 
 
165 741,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
TECHNIS 
Kojetín, spol. 
s.r.o. 

Popis akce
 
V rámci akce 
„Regenerace 
panelového 
sídliště sever, 
Kojetín“ a 
rekonstrukce 
teplovodu, byla 
na ulici Jana 
Peštuky, v úrovni 
mezi domem 
DPS a 
parkovištěm před 
BD č.p. 1323-
1324, provedena 
celková 
rekonstrukce 
chodníku 
spočívající ve 
výměně 
stávajícího 
podloží a 
stojatých obrub. 
Rekonstrukcí 
došlo k zajištění 
bezbariérového 
přístupu na 
navazující 
komunikace. 



ulice Jana Peštuky – rekonstrukce chodníku 
Termín realizace
 
září - říjen 2013 

Investiční 
náklady 
 
165 741,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
TECHNIS 
Kojetín, spol. 
s.r.o. 

Popis akce
 
V rámci akce 
„Regenerace 
panelového 
sídliště sever, 
Kojetín“ a 
rekonstrukce 
teplovodu, byla 
na ulici Jana 
Peštuky, v úrovni 
mezi domem 
DPS a 
parkovištěm před 
BD č.p. 1323-
1324, provedena 
celková 
rekonstrukce 
chodníku 
spočívající ve 
výměně 
stávajícího 
podloží a 
stojatých obrub. 
Rekonstrukcí 
došlo k zajištění 
bezbariérového 
přístupu na 
navazující 
komunikace. 



ulice Družstevní – předlažba chodníku 
Termín 
realizace
 
září 2013 

Investiční 
náklady 
 
106 024,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
TECHNIS 
Kojetín, spol. 
s.r.o. 

Popis akce
 
V rámci akce 
„Regenerace 
panelového 
sídliště sever, 
Kojetín“ a 
rekonstrukce 
teplovodu, byla 
před BD č.p. 
1305-6 na ulici 
Družstevní 
provedena 
celková 
předlažba 
chodníku ze 
zámkové 
dlažby včetně 
stojatých obrub. 
Předlažbou byl 
zajištěn 
bezbariérový 
přístup na 
navazující 
komunikace. 



ulice Družstevní – předlažba chodníku 
Termín 
realizace
 
září 2013 

Investiční 
náklady 
 
106 024,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
TECHNIS 
Kojetín, spol. 
s.r.o. 

Popis akce
 
V rámci akce 
„Regenerace 
panelového 
sídliště sever, 
Kojetín“ a 
rekonstrukce 
teplovodu, byla 
před BD č.p. 
1305-6 na ulici 
Družstevní 
provedena 
celková 
předlažba 
chodníku ze 
zámkové 
dlažby včetně 
stojatých obrub. 
Předlažbou byl 
zajištěn 
bezbariérový 
přístup na 
navazující 
komunikace. 



místní komunikace Popůvky, za zastávkou 
Termín 
realizace
 
říjen 2013 

Investiční 
náklady 
 
598 950,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
TECHNIS 
Kojetín, spol. 
s.r.o. 

Popis akce
 
Na místní 
komunikaci 
v Popůvkách, 
za zastávkou, 
bylo provedeno 
v rámci oprav 
odfrézování 
stávajícího 
povrchu 
komunikace 
spolu 
s odtěžením 
části krajnic. 
Následně byla 
provedena 
pokládka 
asfaltového 
betonu v celé 
šíři komunikace 
spolu 
s pokládkou 
asfaltového 
recyklátu na 
zpevnění 
krajnic. 



místní komunikace Popůvky, za zastávkou 
Termín 
realizace
 
říjen 2013 

Investiční 
náklady 
 
598 950,-Kč 

Financování 
 
Město Kojetín 

Dodavatel 
 
TECHNIS 
Kojetín, spol. 
s.r.o. 

Popis akce
 
Na místní 
komunikaci 
v Popůvkách, 
za zastávkou, 
bylo provedeno 
v rámci oprav 
odfrézování 
stávajícího 
povrchu 
komunikace 
spolu 
s odtěžením 
části krajnic. 
Následně byla 
provedena 
pokládka 
asfaltového 
betonu v celé 
šíři komunikace 
spolu 
s pokládkou 
asfaltového 
recyklátu na 
zpevnění 
krajnic. 


