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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – investiční akce 2016 
 
Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic - Ing. Onderkovou Janou,  
Vám k Vaší žádosti ze dne 29.01.2016 sděluje, že v rámci rozpočtu města na rok 2016 byly odboru přípravy 
a realizace investic schváleny následující investiční akce: 
 
1/Severní obchvat - východní část – jedná se o akci, jejímž investorem je ŘSD a město se spolupodílí 
finančními prostředky z vlastních zdrojů ve výši 18,8 mil. Kč na výstavbě stavebních objektů, které budou 
v jeho vlastnictví. Jedná se o C 111 Pěší komunikace, C 121 Cyklistická stezka, C 451 VO (veřejné 
osvětlení) okružní křižovatky na ul. Hlučínská, C 452 VO prodloužené ulice Mostní a přeložky sil. III/01129  
a objekt C 471 SSZ (světelné signalizační zařízení) křižovatky Rolnická – Mostní. Zbývající objekty financuje 
ŘSD. Zpracovatelem PD byla společnost DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA s.r.o. V současné době probíhá 
veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Předpokládané zahání v druhé polovině roku 2016. 
 
2/ Podvihov - obecní úřad a hasičská zbrojnice - v rámci stavby bude provedena demolice stávajícího 
objektu a výstavba nového, ve kterém bude obecní úřad MČ a hasičská zbrojnice. Celkové náklady jsou  
cca 9 mil. Kč. Na výstavbu hasičské zbrojnice je přislíbena dotace z Moravskoslezského kraje, větší část 
však bude financována z vlastních zdrojů města. Zpracovatelem PD byla Ing. Ličmanová. Předpokládaný 
termín výběrového řízení je 02/2016. Zahájení realizace stavby 06/2016. 
 
3/ Demolice objektu MZ - jedná se o demolici části objektu bývalého Ministerstva zemědělství, a to bývalé 
trafostanice a rozvodny VO. Předpokládané náklady 0,5 mil. Kč a budou hrazeny z vlastních zdrojů města.  
Zpracovatelem PD byl Ing. Pospíšil. Výběrové řízení na zhotovitele stavby právě probíhá. Zahájení realizace 
stavby 02/2016. 
 
4/ Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov – II. etapa – jedná se o vybudování nové společné 
stezky pro chodce a cyklisty podél silnice I/11 v úseku od napojení lokality Černý mlýn po křižovatku  
se silnici II/461 (směr Kylešovice). Stezka navazuje na nově vybudovanou I. etapu a je opět navržena v šířce 
2,50 m. Její součástí bude zatrubnění stávajícího silničního příkopu. Předpokládané náklady 6,5 mil. Kč  
a budou hrazeny z vlastních zdrojů města. Zpracovatelem PD byl Ing. Novák. Předpokládaný termín 
výběrového řízení je 04/2016. Zahájení realizace stavby 07/2016. 
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5/ Rekonstrukce mostu ul. Slavkovské - jedná se o výstavbu nového mostu, jelikož stávající je  
v havarijním stavu. Předpokládané náklady 9,0 mil. Kč a budou hrazeny z vlastních zdrojů města. 
Zpracovatelem PD byla společnost DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA s.r.o. Předpokládaný termín 
výběrového řízení je 02/2016. Zahájení realizace stavby 04/2016. 
 
6/ Zastávky MHD - přístřešky II. etapa -  jedná se o výstavbu nových přístřešků na základě podnětů 
občanů a PUMM. V současné době se řeší zadání projektové dokumentace. Na tuto akci byl vyčleněn 
z vlastních zdrojů města 1 mil. Kč. Realizace proběhne v průběhu roku 2016.  
 
 
 
 
S pozdravem 
 
                                                                        
Ing. Jana Onderková 
vedoucí odboru přípravy a realizace investic 
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