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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
schválit záměr realizovat rozpočtovou akci o názvu Úprava ul. Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě.
Předpokládané náklady stavby - viz příloha č. 1 k tomuto usnesení.
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Důvodová zpráva
Schválení záměru přípravy a realizace akce „Úprava ulice Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě“
V souladu s článkem 5, odstavcem 5.4, Zásad k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné
předkládáme návrh na schválení záměru realizovat rozpočtovou akci „Úprava ulice Svatopluka Čecha
v Karviné-Fryštátě“.
V dubnu 2018 byla aktualizována dokumentace pro provádění stavby I. části úpravy ulice Svatopluka
Čecha v Karviné-Fryštátě. V návaznosti na I. část předmětné ulice bylo zadáno Odborem majetkovým
vypracování dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti na
pokračování úpravy komunikace, až po křižovatku s ulicí Nádražní.
V rámci projektu bude řešeno odfrézování stávajícího krytu vozovky, provedení nového živičného krytu,
úprava či výměna stávajících obrubníků, úpravy stávajících sjezdů, odvodnění komunikace a úpravy
nezpevněných ploch, které budou osety trávním semenem. Provedení stavby se předpokládá za úplné
uzavírky předmětné komunikace se zahájením prací v 03/2019.
Celkové výdaje budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace, předpoklad je cca 15 mil. Kč.
Rada města Karviné svým usnesením č. 4938 ze dne 27.08.2018 doporučila Zastupitelstvu města
Karviné rozhodnout schválit záměr realizovat rozpočtovou akci o názvu Úprava ulice Svatopluka Čecha
v Karviné-Fryštátě.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení
Předpokládáme, bez znalostí podrobných informací, že náklady na akci budou činit cca 15 mil. Kč.
Upřesnění finančních nákladů na realizaci stavby akce „Úprava ulice Svatopluka Čecha v KarvinéFryštátě“ bude známo po dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Dle zpracované
realizační dokumentace 1. části komunikace je předpokládána cena 10 mil. Kč a odhad v současné
době zpracovávané dokumentace 2. části komunikace je 5 mil. Kč. Realizační náklady budou známy až
po zadání veřejné zakázky na realizaci stavby „Úprava ulice Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě“,
a to dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Konečná cena bude
známa až po ukončení realizace stavby.
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