Příloha č.1 Invest. záměry města vč. záměrů dopravních

Investiční záměry města

kategorie
investiční
akce

Název akce

A
sport
– 1.etapa

Optimalizace
sportovišť:
„Rozšíření sport. v
areálu u ZŠ Napajedla „

A
sport
– 2.etapa

Optimalizace
sportovišť:
„Stavební úpravy sport.
areálu v ul. Sadová“

B
kultura

Rekonstrukce
kulturních zařízení
varianta 1:

verze červen 2019

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY
(vč.DPH),
předpoklad dotacedofinancování

Požadavky na legislativu a přípravu realizaci

Možnost čerpáni
dotace
(název dotačního
programu, poskytovatel
dotace)

PŘEDPOKLADANÝ
ČASOVÝ
HORIZONT

Probíhá realizace akce, její ukončení srpen 2019

celk náklady: 12,8mil.
dotace:

2019

Probíhá realizace akce, její ukončení srpen 2019

celk náklady: 7,5mil.
dotace:

2019

Postupná oprava stávajících objektů č.p. 1063 vč.
kulisárny a č.p. 519 v zámeckém areálu, nutno celk náklady:
odhad 40,0 mil.
zpracovat PD+nutnou legislativu, postupně realizovat

Zpracovala: Ing. Monika Chrástová……………………………………..

dotace:

1

2020-2022
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B
kultura

C

D
další plán.
investice

D
další plán.
investice

D
další plán.
investice

Rekonstrukce
kulturních zařízení
varianta 2:

Městský plavecký
bazén
vč. kryté tréninkové
haly
„ Sportovní areál u ZŠ
Napajedla-III.etapa“

Úprava areálu MŠ
Napajedla

„Stavební úpravy
bytového domu č. p.
737 na sociální
bydlení“

„Modernizace
odborných učeben a
vestavba výtahu na
1.ZŠ Napajedla“

Objekty č.p. 94 a 95 – je zpracovaná studie městského
divadelního sálu a loutkového divadla těchto objektů, celk náklady:
odhad 40,0mil.
nutno zpracovat další stupně PD, vyřídit legislativu, činit
postupné kroky vedoucí k fyzické realizaci
doplnění požadavků dotčených orgánů do DUR, probíhá ve
spolupráci s E.ONem příprava a s ní spojená legislativa
k přemístění trafostanice a rozvaděče pro sportovní areál
celk náklady:150mil.
Rozpracovat podmínky pro zpracování podkladů nutných pro dotace:
zadání VŘ na projektanta pro DSP, začít připravovat
zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele projektové
dokumentace pro stavební povolení

2020-2022

MŠMT?

Na základě zpracované Studie areálu MŠ Napajedla
02/2016, byl zpracována projekt na úpravu zahradních
objektů, vydáno stavební povolení, v únoru 2019 zahájena
realizace, dokončení 09/2019, dále byl zpracován projekt na celk náklady:
opravu areálové komunikace, realizace proběhne 06- v r.2019 7,4 mil.
09/2019 a 05-06/2019 bude dokončeno oplocení bazénů, dotace:
zadáno vyprac. PD na opravu veřejného osvětlení
předpoklad realizace 09-11/2019 popř. 04-06/2020 dle
vyřízení legislativy,

žádost podána v srpnu 2018 výzva č. 80, obdobné podm.
celk náklady: 12,5mil.
jako u výzvy č. 35, příprava VŘ na zhotovitele, předpoklad
dotace: 80%
zahájení staveb .prací 09/2019

Projekt zahrnuje úpravu a vybavení učebny cizích
jazyků a učebny pro výuku matematiky a robotiky. Dále celk náklady: 8,6mil.
řešení zajištění bezbariérovosti školy (pořízení výtahu) dotace:7,2mil.
a
konektivitu
školy
v souladu
s požadavky
předepsanými dotač. titulem.

Zpracovala: Ing. Monika Chrástová……………………………………..
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2019-2022

2019-2021

IROP výzva č.80 –
Sociální bydlení pro SVL
(sociálně vyloučené
lokality)

IROP výzva č.47 –
infrastruktura základ.škol
(SVL)

2019-2021

2020-2021
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D
další plán.
investice

D
další plán.
investice

„Modernizace
odborných učeben na
2.ZŠ Napajedla“

„Vybudování
vodovodních přípojek
k objektu č. p. 1061 a
1060“

Modernizace učebny přírodopisu, zeměpisu a celk náklady: 2,2mil.
rekonstrukci školní kuchyňky, připravuje se VŘ na dotace: 2,0mil
zhotovitele, projekt bude zrealizován do konce r.2019

IROP výzva č. 682.výzva „MAS SCHPIROP-Zázemí pro
vzdělávání I.“

2019

Nechat vypracovat projektovou dokumentaci na obě
vodovod. přípojky, zajistit legislativu, připravit VŘ na celk náklady: 0,35mil.
zhotovitele, realizace r.2020, kolaudace, nutno předat
do majetku majitelům č.p. 1060 a 1061 (provede SM)

2020

D
další plán.
investice

Vestavba výtahu do
objektu radnice

Nechat vypracovat projektovou dokumentaci, zajistit
celk náklady: 2,0mil.
stanovisko památkářů, připravit VŘ na zhotovitele,
realizace, kolaudace

2020-2021

D
další plán.
investice

Oprava 2.ZŠ – fasáda
- soc. zázemí, šatny
tělocvičny

konzultace s měst. architektem, jednání s památkáři
nad materiálovým a barevným řešením fasády, celk náklady: 10mil.
vypracovat na obě akce projektovou dokumentaci, dotace:
připravit VŘ na zhotovitele, realizace

2021

D
další plán.
investice

Oprava objektu č.p.387
(bývalé sídlo SMN p.o.
v ul. Na Kapli)

Na základě vyhlášeného vhodného dot. titulu zpracovat
projekt na opravu tohoto objektu – výměna či repase celk náklady: 5,5mil.
oken (památkáři), podlahy, zateplení, střecha).
dotace:
Nutno vyjasnit ZM jeho budoucí využití

2021

Zpracovala: Ing. Monika Chrástová……………………………………..
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D
další plán.
investice

Využití území po těžbě
štěrkopísku

D
další plán.
investice

Revitalizace
lesoparku KALVÁRIE

D
další plán.
investice

Dětská
hřiště

Vypracovat návrh konkrétních opatření tak, aby mohlo
být území po těžbě využíváno veřejností k rekreačním
účelům přírodního charakteru.
V současné době je v běhu změna ÚP Napajedla-z
plochy těžby na vodní plochu

2020

Aktualizovat projektovou dokumentaci s ohledem na
celk náklady:
aktuální situaci v území
dotace:.

Dle aktuální potřeby rozšíření stávajících či vybudování
celk náklady: ročně 0,5mil
nových hřišť pro různé věk. skupiny (např. 10-15let)

SFŽP?

2019-2021

průběžně

Na žádost památkáře vyhotoven posudek o stavu
D
Výměna, repase oken stávajícího oken, zajištěno závazné stanovisko
celk náklady: 6,5mil.
další plán. v objektu
č.p.
89 památkářů k repasi oken na základě něhož je nutno
dotace:
(radnice)
investice
zpracovat 1ks okna, které bude sloužit jako model pro
repasi

2019-2021

D
další plán.
investice

2022-2023

Oprava fasády objektu
č.p.89

nutno zajistit stanovisko památkáře, realizace proběhne celk náklady: 3-4mil.
dotace:
po dokončení repase oken

Zpracovala: Ing. Monika Chrástová……………………………………..

4

Příloha č.1 Invest. záměry města vč. záměrů dopravních

D
další plán.
investice

Rozšíření hřbitova

D
další plán.
investice

Naučná stezka v oblasti
štěrkopísků
Naučná stezka na
území
NAPAJEDELSKÝCH
EMIRÁTŮ ve volné
krajině

D
další plán.
investice

D
další plán.
investice

Lokalita
Chmelnice

„Nástavba zdravotního
střediska č.p.1042 na
byty DPS, Napajedla“

Na základě zpracované studie Ing. arch. Šimečka
z r.2012 zpracovat projektovou dokumentaci. Bude
zpracována projektovou dokumentaci pro spojené celk náklady: 3mil.
dotace:
řízení, zajistit nutnou legislativu.

navrhnout trasy NS „Emiráty“ a předložit všem
starostům k seznámení a připomínkování.

celk náklady: 3mil.
dotace:

2021-2022

MMR
MAS

Provést rešerši studií a návrhů, zaktualizovat s ohledem
na současný zájem/nezájem, popř. upravit využití
plochy v oblasti. Zadat vypracování územní studie va celk náklady:
spolupráci s pořizovatelem ÚP Napajedla
dotace:
Spolupráce s městským architektem.
Zpracována projektová dokumentace, probíhá fáze
vyjádření dotčených orgánů, případné jejich podmínky
budou do projektu zapracovány a následně bude
celk náklady: 9mil.
podána žádost o stavební povolení. S ohledem na
dotace: ?
podm. HZS ZK je nádstavba v daném půdorysu možná
jen pro max. počet 12ti obyvatel (8b.j.-jednolůžkových,
2b.j. dvoulůžkové)

Zpracovala: Ing. Monika Chrástová……………………………………..
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2022

2020

MMR

2021-2023
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Investiční záměry města do dopravní infrastruktury

verze červen 2019

Investiční záměry do dopravní infrastruktury
Invest
or
akce

Název akce

Předmět, požadavky na legislativu a přípravu
realizace

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY
(vč.DPH),
předpoklad dotacedofinancování

Možnost čerpáni
dotace
(název dotačního
programu, poskytovatel
dotace)

PŘEDPOKLAD
REALIZACE

Rekonstrukce silnice
III/4973 ul. Bartošova

Z důvodu zvýšení bezpečnosti silniční dopravy a odstranění
velmi špatného tech.stavu silnice a dopravního prostoru
ŘSZK: 10mil.
v této ulici, je navržena rekonstrukce silnice, příp.
město: 5mil.
vybudování oboustran.podél.park.stání, oprava chodníku a
VO. Rekonstrukce inž.sítí na náklady jejich majitelů.

SFDI?

2022-2023

Spol.
(ŘSZK,
město)

Rekonstrukce silnice
III/49724 ul. Dr.Beneše

Z důvodu připojení komunikace v ul. Dr.Beneše na nově
vybudovaný přivaděč k dálnici D 55, je navržena
rekonstrukce silnice v této ulici, její směrový posun, příp. ŘSZK:
vybudování jednostran.podél.stání, vybudování v úseku od Město:
ul. Zahradní po vybudovaný přivaděč smíšenou stezku,
posun bus zastávky –směr Otrokovice +přístup.chodník k ní

SFDI?

2023

Spol.
(ŘSZK,
město)

Vybudování okružní
křižovatky ul.
Palackého, Zábraní,
Jiráskova, Nábřeží

Z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy v průjezdném úseku
obce bude průsečná křižovatka komunikací III.tř. a MK ŘSZK:
nahrazena okružní křižovatkou, nyní je zpracovaná DÚR a město:
rozeslána na dotčené orgány k vyjádření

SFDI?

2021-2022

část ul. Lány cca od křižovatky s ul. 1.máje po konec obce,
není komunikace vymezena silničními obrubami a tím je
Rekonstrukce silnice
ŘSZK:
nekoordinováno odvedení dešť. vod ze silnice, které nyní se
III/49725 v části ul. Lány
město:
vsakuje do zeleného pásu a při větších deštích způsobuje
problémy okolní zástavbě RD

SFDI?

Spol.
(ŘSZK,
město)

Spol.
(ŘSZK,
město)

Zpracovala: Ing. Monika Chrástová……………………………………..
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BESIP Zlínského kraje- DT
2: Zvyšování bezpečnosti
celk náklady: 300tis.
na pozemních
2019
komunikacích pomocí
dotace: 50%
dopravně inženýrských
opatřen (RP11-19)

Zvýšení bezpečnosti na
příjezdech do
Napajedel

Nákup a instalace tří informačních měřičů rychlosti na
příjezdu do Napajedla, a to v ul. Lány, Bartošova a
Dr.Beneše (možnost sčítání vozidel)

NAPAJEDLA –
PARKOVACÍ STÁNÍ

Na základě zpracované PD bude realizována část 1.stavbyul.Nábřeží, Chmelnice při níž dojde k výstavbě parkoviště
v ul. Chmelnice (11stání) a k rozšíření stav.parkoviště o 9
nákl. na park.stání.:2,2 mil
stání. V ul.Nábřeží bude u bloku XIII. rozšíř.parkoviště o
8stání. U DPS bude upravena plocha vedle objektu na
4park.stání.

2019

Úprava areálové
komunikace v MŠ

Na základě zpracované PD bude provedena oprava
náklady na komun.:1,5 mil.
komunikace, která byla z důvodu opravy areál.kanalizace
náklady na VO 1mil.
porušena, současně bude provedeno VO

2019

město

Oprava místní
komunikace v ul.
Smetanova

V rámci rekonstr. plynovodu a přípojek bude obnoven povrch
náklady na komun.:0,7 mil.
MK, město provede úpravu kčních vrstev vozovky, prodlouží
VO

V koordinaci s plynaři při
REKO MS Smetanova
2019

město

Autobusové zastávky
ul. Zábraní

Oprava stávajících bus zastávek na ul. Zábraní vč. výměny celk náklady:2,8 mil.
obrub v dl. nástupní hrany a oprava přístupového chodníku
dotace: -

NAPAJEDLA –
PARKOVACÍ STÁNÍ

postupná realizace dalších připravených staveb, které
mohou být realizovány po rekonstrukci plynovodů v ulici
Pod Kalvárií, Nábřeží, Komenského

město

Napajedla,Zpevněné
plochy v ul. Jiráskova

Zpracovaná DSP, opětovná aktual. vyjádření dotčených
orgánů, nové uzavření Smlouvy se spol. CETIN

město

Padělky-stezka pro
chodce a cyklisty

Zpracovaná studie, která ověřuje možnost propojení
Napajedel s průmyslovou zónou Padělky smíšenou stezkou
podél komunikace I/55

město

město

město

město

1.stavba -v ul.
Nábřeží,Chmelnice a
4.stavba - areál DPS –
ul. Pod Kalvárií

Zpracovala: Ing. Monika Chrástová……………………………………..

2019

Po dokončení akce
REKO MS Husova (plyn)
2021-2022

SFDI???
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2022-2023
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město

Ulice Nábřeží-úprava
tras pro vozidla HZS ZK
a návrh doplnění
parkování na sídlišti
Nábřeží + ul. Zábraní

Zpracovaná studie „Úprava kolmých park. stání z důvodu
zajištění příjezdu vozidel HZS ZK“ v výškovým BD.
V rámci lokality sídliště Nábřeží byly vytypovány parkovací
prostory pro případné dobudování park.stání

město

Ulice Komenskéhoúprava provozu

Zpracovaná studie z důvodu úpravy dopravního režimu v ul.
Komenského zaměřeného na bezpečnost (zklidnění)
prostoru před školami, částečné zjednosměrnění a prvky na
zpomalení

město

Vybudování trailových
stezek v lokalitě
Maková

město

ostatní

Po dokončení akce
REKO MS Nábřeží +2
(plyn) popř. TOT
2020-2022

Na základě zpracované trailové studie vypracována PD,
která bude podkladem nejen pro jednání s vlastníky celk náklady: předpoklad
pozemků dotčený trailovou trasou, ale i pro správní řízení. 1,5 mil.Kč
Předpoklad podání žádosti o ÚŘ leden 2020.

2020-2021

ul. Nad Zámkem-nutná směna pozemku s Pozem.úřadem
ul. Divišova-rozhodnutí o ulož. vedení plynovodu a
regul.stanice
ul. Na Malině-páteř. MK oprava povrchu
ul. 2.května –po real.plynovodů a přípojek REKO MS ul.
2.května, zřízení bus.zastávky
ul. K Pahrbku

2021-2024

celk náklady na pořízení

město

město

Dopravní hřiště pro
mládež

Napajedla-technická
infrastruktura nad
Malinou III

Instalace dopravního hřiště na zpevněné ploše atria doprav. hřiště 303tis.
2.ZŠ.
vč.DPH + náklady na
úpravy povrchu 850tis.
úprava povrchu zpevněné plochy atria
Zajistit PD na ZTV nad Malinou III, veškerou legislativu,
rozdělit na 2.části, u 2části-Nad Malinou I vykoupení
pozemků potřebných pro dobudování tech. a dopr. celk náklady: 7mil.
dotace: 2mil.
Infrastruktury
RM usnesení č. 585/24/30/1/2016 ze dne 16.05.2016

Zpracovala: Ing. Monika Chrástová……………………………………..
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ověřuje se
BESIP - Zlínský kraj?

2020

MMR?

2022
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ul. Zábraní- úprava plochy ze žul.kostek
město

město

město

Město
(ZK,
ŘSZK)?

Rekonstrukce místních
a účelových
komunikací.

Cyklostezka podél
Baťova kanálu-úsek od
pálenice po Pahrbek

4mil.
ul. Sadová-úprava plochy u garáží
ul. Sadová-plocha za ZS-vybud. park. stání, úprava 4,5mil
1,5mil.
komunikace
ul. Za Humny-vybudování od ul. Komenského ÚK ke hřbitovu

Zpracovat DÚR, oslovit majitele pozemků v úseku mezi
pálenicí a ČOV a přiblížit se aspoň k tomuto areálu, kde
je možnost napojení na příjezdovou cestu k ČOV celk náklady: 6mil.
(1.etapa) a od ČOV dále k Pahrbku (2.etapa). dotace:3mil
Následně řešit zbývající úsek. V celém úseku se
nachází bezmála 70pozemků s cca 150majiteli

Lávka přes řeku
Moravu

V návaznosti na výstavbu D 55 stavby 5506.1 je
plánováno propojení lokality Zámoraví s centrem
města přístupovým chodníkem vč. lávky přes řeku
Moravu

Urbanistická studie
jižní spojky

V ÚP Napajedel je vymezena plocha dopravy na jižní
straně města, tzv. jižní spojka, které by měla odklonit
tranzitní dopravu z komunikace III.tř. ze směru Bílovic,
Topolné a těžebního prostoru mimo Napajedla a napojit
se na stávající komunikaci I/55

Zpracovala: Ing. Monika Chrástová……………………………………..
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2022
2021
2021

SFDI

