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       Přecházející 
akce 

     Poř
.č. ORG Název akce stav Navrženo Bude v Kč Odkaz 

1 
1024000

000 Generel kanalizace   1 700 000    Generel_kanalizace 

2 
1038000

000 Úpravy nám.1.Května   335 600    Úpravy_nám_1_Května 

3 
1048000

000 Wellness realizace   200 000    Wellness_realizace 

4 
1099000

000 Zateplení ZŠ Jungmannova   3 000 000    Zateplení_ZŠ_Jungmannova 

5 
1149000

000 Oddílná kanalizace Hybešova - PD   300 000    Oddílná_kanalizace_Hybešova__PD 

6 
1151000

000 Projekt cyklostezka Kuřim - Lipůvka   700 000    Projekt_cyklostezka_Kuřim_Lipůvka 

7 
1155000

000 Čerpací stanice v ul. Na Vyhlídce   2 500 000    Čerpací_stanice_v_ul_Na_Vyhlídce 

8 
1158000

000 
Rekonstrukce kuchyně MŠ 
Komenského   100 000   

 Rekonstrukce_kuchyně_MŠ_Komen
ského 

9 
1162000

000 Rekonstrukce Kulturního domu   1 000 000    Rekonstrukce_Kulturního_domu 

10 
1163000

000 Výstavba sportovní haly   1 000 000    Výstavba_sportovní_haly 

11 
1173000

000 Zateplení MŠ Komenského   115 000    Zateplení_MŠ_Komenského 

12 
1174000

000 Zateplení ZŠ Komenského   115 000    Zateplení_ZŠ_Komenského 



13 
1175000

000 Zateplení MŠ Jungmannova   125 000    Zateplení_MŠ_Jungmannova 

14 
8007000

000 Územní plán   160 000    Územní_plán 

15 
1149000

000 Osvětlení přechodu Tyršova   5 000    Osvětlení_přechodu_Tyršova 

16 
1182000

000 Dotace farní úřad   200 000    Dotace_farní_úřad 

17 
1177000

000 Zalesnění protihlukového valu   85 000    Zalesnění_protihlukového_valu 

       

 
  

Celkem investiční akce 
přecházející z roku 2011 :   11 640 600      

  
CELKEM: 

    Nové 
investiční akce 

     Poř
.č. ORG Název akce stav Navrženo Bude v Kč Podmíněno 

18 
9021 
0000 00 

Rekonstrukce mostu Pod Zárubou-
realizace 

bude probíhat 
stavební řízení 3 200 000   

 Rekonstrukce_mostu_Pod_Zárubou_
realizace 

19   Drenáže u kaple sv. Jana - realizace hotový průzkum 600 000    Drenáže_u_kaple_sv_Jana_realizace 

20   Odbočovací pruh Podlesí I/43            
SP-příspěvek 
ŘSD 810 000    Odbočovací_pruh_Podlesí_I_43 

21   
Centrum denních služeb, 
klimatizace výdejny jídla   150 000   

 Centrum_denních_služeb_klimatizac
e_výde 

22   Wellness Kuřim úspora energií   800 000    Wellness_Kuřim_úspora_energií 

23   
Veřejné osvětlení Loučky – hřiště +  
doplnění Štefánikova   150 000   

 Veřejné_osvětlení_Loučky_hřiště_do
p 

24   Osvětlení  tunelu pod ČD   500 000    Osvětlení_tunelu_pod_ČD 

25   
Přípojka optiky k budově PČR - 
kamerový systém   80 000   

 Přípojka_optiky_k_budově_PČR_ka
merový 

26   
Knihovna – zábrany pro vstup na 
střechu odhad 100 000   

 Knihovna_zábrany_pro_vstup_na_st
řechu 



27   Chodník Pod Vinohrady PD 500 000    Chodník_Pod_Vinohrady 

28   Okružní křižovatka Podlesí - projekt hotova studie 500 000    Okružní_křižovatka_Podlesí_projekt 

29   Byty - opravy   1 100 000    Byty_opravy 

30   Výběrové řízení elektřina a plyn   80 000    Výběrové_řízení_elektřina_a_plyn 

31   

Úprava budovy MěÚ - 
Jungmannova 867 - podatelna v 
přízemí  zadána studie 700 000   

 Úprava_budovy_MěÚ_Jungmannova
_867_po 

32   
Sanace vlhkého zdiva sklad potravin 
ZŠ Jungmannova   400 000   

 Sanace_vlhkého_zdiva_sklad_potrav
in_ZŠ_J 

33   Oprava komínů ZŠ Jungmannova   250 000    Oprava_komínů_ZŠ_Jungmannova 

34   Klidová zóna Srpek   2 000 000    Klidová_zóna_Srpek 

35   Rozšíření kamerového systému    1 500 000    Rozšíření_kamerového_systému 

36   
Objekt sociálního bydlení ul. 
Tišnovská   150 000   

 Objekt_sociálního_bydlení_ul_Tišno
vská 

37   Projekty a studie   3 000 000     

38   Drobné investice   2 000 000     

39   Technická pomoc   500 000     

40   nákup kotelen   6 500 000     

41   HW, SW   800 000    HW_SW 

     
    

    
Celkem nové investiční akce bez 
možnosti dotace:   26 370 000     

       Nové investiční akce s možností dotace: 
    Poř

.č. ORG Název akce stav Navrženo Bude v Kč Podmíněno 

42   
Bezbariérové řešení nádraží ČD - 
realizace aktualizace PD 11 000 000   

 Bezbariérové_řešení_nádraží_ČD_re
aliza 

43   Výměna svítidel VO, úspora energií   2 000 000   Výměna_svítidel_VO_úspora_energií 

44 1080 Přechod Tyršova u Michla SP vydáno 500 000    Přechod_Tyršova_u_Michla 



0000 00 

45 
1079 
0000 00 Přechod Legionářská, u DDM 

bude požádáno 
o SP  2 200 000    Přechod_Legionářská_u_DDM 

 46   
 Dotace-restaurování obrazu 
v kostele sv.Magalény         30 000   

 Dotace_restaurování_obrazu_v_kost
ele_sv 

 
 
 



1 1024000000 Generel kanalizace 
 
V listopadu roku 2007 byly firmou Hydroprojekt CZ, a.s. započaty práce na Generelu odvodnění města Kuřimi 
(dále GOMK). Jedná se o komplexní materiál, řešící problematiku vodohospodářské infrastruktury města 
v následujících okruzích: 
- zásobování města pitnou vodou 
- odkanalizování 
- vodní toky 
- protipovodňová ochrana. 
Jednotlivé okruhy jsou řešeny z hlediska zmapování stávajícího stavu, jeho vyhodnocení a návrhu opatření, které 
povedou jednak ke zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury, ale zejména pak zohlední předpokládaný 
rozvoj města a s ním související požadavky na vodohospodářskou infrastrukturu (možnost odkanalizování ve 
městě je limitující pro jeho rozvoj). 
V roce 2009 byla zpracována 1. část generelu – zhodnocení stávajícího stavu kanalizace, vodovodu a vodních 
toků. Pro vodní toky je zpracována mapa ohrožení se 4 stupni rizika. V další části bude navrženo zásobování 
vodou, návrh odvodnění rozvojových ploch dle schválených pokynů pro dopracování Územního plánu Kuřim. 
Zároveň budou stanoveny podmíněné investice pro další výstavbu – výměna stávajících kanalizačních stok za 
větší průměry nebo návrh nových stok, posilovací stanice  pro dodávku vody, návrh zadržení dešťových vod a 
předpokládané finanční odhady těchto opatření. RM na svém zasedání dne 18.5.2011 schválila doplnění SOD o 
zpracování výhledového stavu Generelu ve dvou variantách v návaznosti na Územní plán a aktualizace 
současného stavu s ohledem na 1,5 roku zastavené práce.  
Předpokládané ukončení prací ½ roku 2012. 

 
2 1038000000 Úpravy nám.1.Května 

 
Před budovou staré školy byl vytvořen nový veřejný prostor - umístěna  busta E.Beneše, lavičky, odpadkové 
koše, úprava orientace sochy lva (pomníku osvobození). Na rozšíření veřejného osvětlení je zpracována 
projektová dokumentace pro stavební povolení.  Budou umístěna 3 nová sadová světla, nasvícení  pomníku 
osvobození.   
 přílohy\2_úpravy nám.1.května VO.pdf  
 

 

3 1048000000 Wellness realizace 

 
spoluúčast na dořešení reklamací stavby (kogenerační jednotka, větrání) 

Požadovaná částka je rezerva na krytí případných investičních nákladů. V průběhu provozování 
Wellness se projevují závady jak na stavbě, tak na technologickém zařízení. OIRR striktně vyžaduje bezplatné 
odstranění záručních vad zhotovitelem, resp. GP. Vyskytují se však i závady, jejichž  původce je sporný nebo se 
na nich podílí více původců. V takovém případě je potřeba se na nákladech na odstranění vad podílet. Například 
závada na videoserverech, kde výrobce reklamaci odmítl, a zařízení opraví jedině za úhradu 20 tis. Kč bez DPH, 
není průkazná dokumentace k určení původce závady, přičemž nikdo z účastníků výstavby se původcem necítí, 
Jedna z možností je spoluúčast na úhradě nákladů na opravu, v případě potřeby bude náklad na zajištění 
nezávislého posudku uhrazen z této rezervy. 

Projevují se i závady na jiných zařízeních, které vyvolávají pochybnosti o nedostatečné funkci 
vzduchotechniky. GP trvá na správném výpočtu svého projektu VZT a zhotovitel na správném provedení podle 
PD. Provozovatel rovněž odmítá jakýkoliv podíl na vzniku závad.  OIRR zvažuje zajištění nezávislého auditu. 

Funkce kogenerační jednotky není optimální. KGJ je významným zdrojem úspor el.energie – vyrábí 
elektřinu pro  částečné krytí provozní spotřeby Wellness. Záměrem města je využít přebytek tepla, vyrobeného při 
výrobě elektřiny k vyhřívání venkovního bazénu v přechodném období k prodloužení sezóny letního koupaliště. 
Byly provedené úpravy v technologii strojovny k vylepšení funkce využití tepla, výsledky se však projeví na jaře a 
není vyloučeno, že bude potřeba ještě nějaké úpravy provést. Uvedená funkčnost KGJ nebyla obsažená 
v projektu rekonstrukce krytého bazénu, ale přinese zvýšení atraktivity Wellness a zhodnocení investice města.   

S KGJ souvisí ještě závada v chlazení. Jednotka se přehřívá a při teplotě nad 25ºC se vypíná. Tím se 
nevyrábí elektřna z vlastní výrobny - KGJ a provozovatel nakupuje elektřinu ze sítě. Reklamace byla zhotovitelem 
odmítnuta, OIRR však dále jedná o bezplatném odstranění závady, ovšem nelze vyloučit nějakou spoluúčast. 

Vzhledem k tomu, že 6.října 2012 končí záruky zhotovitele na technologická zařízení Wellness, je 
v zájmu investora ještě v rámci reklamačních řízení formou spoluúčasti vyměnit některé výrobky a materiály za 
kvalitnější nebo provozně komfortnější.  

  
 
 

4 1099000000 Zateplení ZŠ Jungmannova 

 
akce dobíhá, nutno doplatit faktury za provedené práce dle smlouvy 

přílohy/2_úpravy%20nám.1.května%20VO.pdf


V lednu zaplaceno zhotoviteli  1,77 mil Kč z konečné faktury, 
zbývá doplatit pozastávku 837 tis. Kč po odstranění vad a 
nedodělků, agentuře IPI 180 tis., 5 tis. Kč za pamětní desku SFŽP 
a  případné dodatečné práce. Aktuálně provozovatel reklamuje  
chybějící zábrany proti padajícímu sněhu ze střechy nad hlavním 
vchodem a v trase pohybu žáků školy z východu do dvora, Tento 
nedostatek je vadou projektu, poněvadž však nevznikla škoda, 
nelze náklad na realizaci uplatnit na GP. GP však zpracuje projekt 
na vlastní náklady, o zhotoviteli bude rozhodnuto s ohledem na 
záruky za provedenou střechu. 
Státnímu fondu životního prostředí dodány všechny požadované 
dokumenty (poslední dne 17.1.2012 - doklady k uplatněné sankci, 
aby bylo možné sankci odečíst od způsobilých nákladů). Po 
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o 
poskytnutí podpory bude možno požádat o platbu dotace. 

 

 
 
 

5 1149000000 Oddílná kanalizace Hybešova – PD  

 
Stávající kanalizace v ul. Hybešova, betonová DN 300 (při pohledu z ulice Brněnské vpravo), slouží k odvodu 
splaškových i dešťových vod z 11 rodinných domů. Kanalizace (vlevo) betonová DN 800 – 1000 odvádí 
splaškové a dešťové vody z 12 rodinných domů a dešťové vody z komunikace. Dále jsou do této kanalizace 
zaústěny dešťové vody ze zářezu kolejiště ČD a propustkem přes kolejiště ČD i dešťové vody z lokality Kolébka. 
Stávající kanalizace jsou tedy jednotné kanalizace, které jsou zaústěny přímo do vodoteče – zatrubněného 
Mozovského potoka a následně do Kuřimky. Dochází tím k znečišťování povrchových vod. 
V roce 2003 byla vypracována PD na vybudování Odlehčovací komory (dále OK) firmou VH atelier spol. s.r.o. Na 
této stávající stoce firma  navrhla objekt -  dvoukomorovou  monolitickou odlehčovací komoru s vírovým ventilem 
pod ulicí Hybešova v zeleném pásu. Na tuto akci bylo požádáno o dotace, dotace nebyla poskytnuta. 
V roce 2007 do spodní části kanalizace byla  zaústěna  kanalizace odvádějící splaškové vody spo lu s dešťovými 
vodami ze 4 rodinných domů vybudovaných v lokalitě „ Růžička“. Stavební úřad rozhodnutím  č.j. ze dne MK 
12829/07/OSVO/Mu ze dne  14.8.2007  vydal povolení k vypouštění odpadních vod (splaškových vod), které 
neobsahují nebezpečné a zvláště nebezpečné látky s platností do 31.12.2010. Povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových tzv. volnou výústí , bylo povoleno jako výjimka, kterou vodní zákon umožňuje.  
V listopadu roku 2007 byly započaty práce na Generelu odvodnění města Kuřimi (dále GOMK), jehož výsledkem 
bude také návrh takových technických opatření, které povedou ke zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury. 
Z tohoto důvodu byly pozastaveny práce na větších úpravách a rekonstrukcích do té doby než bude GOMK 
hotov. Z důvodu provázanosti s Územním plánem se práce na GOMK protáhly až do současné doby. 
Začátkem roku 2010 byl požádán Stavební úřad o prodloužení termínu vypouštění odpadních vod do doby 
dokončení GOMK. Povodí Moravy jako dotčený orgán vydalo negativní stanovisko k prodloužení termínu. Na 
základě závazku Města Kuřimi, že do konce roku 2011 bude situace s vypouštěním odpadních vod vyřešena. 
Proto byl prodloužen termín vypouštění vod pouze na 1 rok, a to do 31.12.2011. Dle vodního zákona při 
nesplnění závazku hrozí Městu Kuřim pokuta do 5 000 000 Kč. 
Na základě výběrového řízení byla vybrána firma JV PROJEKT VH s.r.o, která vypracuje PD na OK Hybešova.  
Na vypracování PD byla schválena dotace Krajským úřadem ve výši 120 000 Kč. Při projednávání technologií 
s JUDr. RNDr. Jaroslavem Chybou, DrSc. z Povodí Moravy byly kladeny velmi obtížně splnitelné požadavky. Byly 
požadovány max. 3 přepady z OK za rok, dle matematického modelu však vychází 16 přepadů ročně, to klade 
nemalé nároky na technologii a prostorové uspořádání. Předpokládané náklady na vybudování díla  jsou velmi 
vysoké. Takto řešenou OK provozovatel stokové sítě - BVK, a.s. nepřevezme do provozování. Městu Kuřim 
vzniknou další provozní náklady, a to na údržbu technologií, každoroční výměnu zemního filtru a platby za el. 
energii. 



Po zvážení všech pro a proti byla požádána dodavatelská firma o vypracování kalkulace na vybudování 
kanalizace ve variantách (oddílná kanalizace včetně obnovy komunikace, splašková kanalizace včetně obnovy 
komunikace a splašková kanalizace včetně zapravení komunikace v pruhu). 
Po posouzení všech hledisek byla vybrána varianta PD na oddílný systém kanalizace (vybudování splaškové a 
dešťové kanalizace s napojením domů a obnovou komunikaci+ vybudování parkovacích míst na pravé straně 
ulice).  
Současná smlouva o dílo by byla doplněna dodatkem o navrhované změny předmětu díla a kalkulaci. 
PD rozpracována, řeší se PD pro stavební povolení.  
Na realizaci možno žádat o dotaci z OPŽP, oblast podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů, výzva 
dle harmonogramu výzev je předpoklad vyhlášení 04-05/2012. 
 
 
 

6 1151000000 Projekt cyklostezka Kuřim – Lipůvka 

 
Jedná se o projekt pro územní řízení a stavební povolení, 

projektu dopravního značení, vč. inženýrské činnosti, který navazuje na 
vyhledávací studii z r.2010 zpracovanou firmou ADOS. Na realizaci 
projektu byla na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk 
ze dne 12.12.2011 poskytnuta finanční podpora ve výši 454 729,- Kč, 
tuto dotaci je možné čerpat do 30.6.2012. Práce prováděné na k.ú. 
Lipůvka budou hrazeny obcí Lipůvka, inženýrská činnost bude 
organizována OIRR Kuřim.  

Cyklotrasa povede od železniční stanice Kuřim ulicí Zahradní, 
dále jako upravená cyklostezka podél Kuřimky k ZŠ Komenského, dále 
jako trasa ulicí Pod Zárubou, lávkou přes Kuřimku, ulicí Bezručova 
čtvrť, ulicí U stadionu, podjezdem vlečky a po zpevněné účelové 
komunikaci severně za areálem TOS. Na tuto komunikaci naváže opět 
stavebně upravená  cyklostezka podél plotu areálu Prefy, nad areálem 
věznice a dále v trase původní polní cesty k hranici katastrů 
Kuřím/Lipůvka. Od hranice katastrů povede po staré cestě proti proudu 
potoka Lipůvky a polní cestou naváže na okraj zástavby Lipůvky. Podél 
ulice Blanenské naváže větev pro přístup do prům. zóny, a to  od 
křížení s ulicí U Stadionu až k odbočce ze silnice II/386 k areálu Prefy 
a věznice v trase stávajícího chodníku.  

V 12/2011 Proběhlo geodetické zaměření území, 1/2012 
ukončeno VŘ na projektanta – zhotovitelem projektu je HBH Projekt. 
Předpoklad dokončení 06/2012.  
 

 
 
 

7 1155000000 Čerpací stanice v ul. Na Vyhlídce ( Vodojem) 

 
Elektroinstalace v čerpací stanici (dále ČS) v ul.  Na Vyhlídce byla ve stavu, kdy nebylo možné ji opravit, obstarat 
náhradní díly. Hrozilo nebezpečí, že může nastat porucha, která si vyžádá delší odstávku a vznikne problém 
s dodávkou vody.  
Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace a to firma Hydroprojekt CZ a.s., 
která v měsíci září předala vypracovanou PD. Tato byla podkladem pro vypracování výzvy pro výběr zhotovitele 
zakázky na rekonstrukci strojně technologické části a elektroinstalace v budově čerpací stanice. Jako zhotovitele 
zakázky byla vybrána firma VHS Brno, a.s.  
Rekonstrukce ČS zahrnuje následující rozsah prací:  
-stavební úpravy v objektu jsou jen dílčí-  drobnější stavební zásahy, které nezasahují do nosných konstrukcí 
budovy 
-stavební elektroinstalace v budově bude vybudována nová- zahrnuje zásuvkové a světelné rozvody, vybrané 
místnosti budou elektricky temperované, dále bude vybudován nový zabezpečovací systém  
-strojně technologická část zahrnuje demontáž stávajícího vybavení a dodávku a montáž nového tj. 3 ks 
vertikálních vysokotlakých čerpadel, 3 ks šoupátek s elektropohonem, nové nerezové potrubí a ruční armatury.  
Část stávajícího výtlačného potrubí do Podlesí včetně měření průtoku a odvzdušňovacího ventilu zůstane 
zachována. 
-elektrotechnická část zahrnuje provozní rozvod silnoproudu, měření a regulaci a automatický systém řízení 
technologického provozu. 
Předpokládané ukončení akce dle SOD  9.3.2012 



 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

8 1158000000 Rekonstrukce kuchyně MŠ Komenského 
 
V roce 2011 byla rekonstruována kuchyně v MŠ Komenského. V zimním 
období vznikl problém vytápění současně se vzduchotechnikou. Jedná se o 
řešení  odstranění problému – nedostatečné vytápění vzduchotechnikou, 
vzniká  srážení vody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

9 1162000000 Rekonstrukce Kulturního domu 
 
příprava PD, záměr připravovaný již několik let. Na řešení byla vypsána v roce 2009  architektonická soutěž, 
kterou vyhrála projektová kancelář ARCHTEAM Brno. Vítězný návrh je v příloze.  Navrhované finanční prostředky  
jsou pro dokumentaci pro územní řízení. 



 
 
přílohy\9_ Rekonstrukce Kulturního domu.pdf 
 

10 1163000000 Výstavba sportovní haly 
 
příprava PD - záměr připravovaný již několik let. Na řešení byla vypsána v roce 2009  architektonická soutěž, 
kterou vyhrála projektová kancelář CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. Praha. Vítězný návrh je v příloze.  Navrhované 
finanční prostředky  jsou pro dokumentaci pro územní řízení 
přílohy\10_Výstavba sportovní haly 
 

11 1173000000 Zateplení MŠ Komenského 

 
Jedná se o projekt na zateplení a výměnu výplní otvorů, za účelem podání žádostí o dotace z programu 
Realizace úspor energie, Státního fondu životního prostředí. Projekt byl zpracován v 09/2011 vč. aktualizace 
energetického auditu. Předpoklad podání dle harmonogramu výzev OPŽP byl cca v ½  října 2011. Výzva však 
doposud nebyla vyhlášena a současně od 1.11.2011 vstoupila v účinnost revidovaná norma pro Tepelnou 
ochranu budov. Dle sdělení SFŽP budou všechny projekty posuzovány s ohledem na nové znění normy. Přesný 
termín podání žádosti o dotaci není znám, dle harmonogramu výzev je předpoklad vyhlášení  02-03/2012. 

Pro přípravu podání žádosti probíhá revize auditu a úpravy projektu, tyto revize budou způsobilým 
výdajem v rámci projektové přípravy. Cena zahrnuje úpravy projektu a auditu + podání žádosti o dotace + 
případně provedení VŘ na realizaci stavby ještě v tomto roce. 
 

 
 

12 1174000000 Zateplení ZŠ Komenského 

 
Jedná se o projekt na zateplení a výměnu výplní 

otvorů, za účelem podání žádostí o dotace z programu 
Realizace úspor energie, Státního fondu životního prostředí. 
Projekt byl zpracován v 09/2011 vč. aktualizace energetického 
auditu. Předpoklad podání dle harmonogramu výzev OPŽP byl 
cca v ½  října 2011. Výzva však doposud nebyla vyhlášena a 
současně od 1.11.2011 vstoupila v účinnost revidovaná norma 
pro Tepelnou ochranu budov. Dle sdělení SFŽP budou 
všechny projekty posuzovány s ohledem na nové znění normy. 

přílohy/9_%20Rekonstrukce%20Kulturního%20domu.pdf
přílohy/10_Výstavba%20sportovní%20haly


Přesný termín podání žádosti o dotaci není znám, dle harmonogramu výzev je předpoklad vyhlášení  02-03/2012. 
Pro přípravu podání žádosti probíhá revize auditu a úpravy projektu, tyto revize budou způsobilým 

výdajem v rámci projektové přípravy. Cena zahrnuje úpravy projektu a auditu, podání žádosti o dotace, případně 
provedení VŘ na realizaci stavby. 
 
 

 

13 1175000000 Zateplení MŠ Jungmannova 

 
Jedná se o projekt na zateplení a částečnou 

výměnu výplní otvorů /okna byla postupně měněna od 
roku 2009/, za účelem podání žádostí o dotace 
z programu Realizace úspor energie, Státního fondu 
životního prostředí. Projekt byl zpracován v 09/2011 vč. 
aktualizace energetického auditu. Předpoklad podání dle 
harmonogramu výzev OPŽP byl cca v ½  října 2011. 
Výzva však doposud nebyla vyhlášena a současně od 
1.11.2011 vstoupila v účinnost revidovaná norma pro 
Tepelnou ochranu budov. Dle sdělení SFŽP budou 
všechny projekty posuzovány s ohledem na nové znění 
normy. Přesný termín podání žádosti o dotaci není znám, 
dle harmonogramu výzev je předpoklad vyhlášení  02-
03/2012. 
Pro přípravu podání žádosti probíhá revize auditu a 
úpravy projektu, tyto revize budou způsobilým výdajem v rámci projektové přípravy. Cena zahrnuje úpravy 
projektu a auditu, podání žádosti o dotace, případně provedení VŘ na realizaci stavby. U tohoto objektu OIRR 
navíc řeší opatření pro sanaci zavlhlého zdiva suterénu 
 
 
 

14 8007000000 Územní plán 
 
Do 30.9.2011 měly dotčené orgány termín pro vydání stanovisek.  Některá stanoviska jsou částečně podmiňující 
úpravou  dokumentace (jedná se zejména o rozvojové plochy podél silnice I/43). Tyto úpravy musí být před 
zahájením veřejného projednání odsouhlaseny dotčenými orgány, které uplatňují tyto podmínky. 
Nesouhlasná stanoviska vydaly tyto dotčené orgány – Ministerstvo dopravy, odbor dopravy krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, Ministerstvo ŽP, životní prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje a Městského 
úřadu Kuřim), Ministerstvo obrany.  
V současné době je projednáno vydání kladného stanoviska  s Ministerstvem životního prostředí v Brně a 
odborem životního prostředí Krajského úřadu JMK,  úprava části dokumentace územního plánu dle stanovisek  
Po vydání souhlasných stanovisek musí být dokumentace zkontrolována a případně doplněna, aby byla 
v souladu se schválenými Zásadami územního rozvoje JMK. 
Veřejné projednání předpokládáme po vydání souhlasných stanovisek v měsících září 2012. Dále bude 
následovat vyhodnocování námitek podaných při veřejném projednání návrhu ÚP Kuřim.  
Vydání Územního plánu Kuřim v Zastupitelstvu města – předběžně listopad  2012. 
přílohy\14_Územní plán 
 

15 1149000000 Osvětlení přechodu Tyršova 
 
Osvětlení hotovo – jednalo se o instalaci  2 výložníkových sloupů s osvětlením pro zvýšení bezpečnosti chodců. 
Zbývá  zhotovit geometrický plán na zřízení věcného břemene na pozemcích  Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. 

 

přílohy/14_Územní%20plán


 

16 1182000000 Dotace farní úřad 
 
schváleno usnesením ZM, hrazeno z prostředků letošního roku 

 
 

17 1177000000 Zalesnění protihlukového valu 
 
Na základě stížnosti občanů z Podlesí bylo ujednáno se zástupci Silnice Brno, spol. s.r.o., Vídeňská 104, Brno 
(pak EUROVIA spol. s.r.o a nyní od 1.5.2010 nově 
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, 
Vídeňská 104, Brno) vlastnící provozovnu obalovny nad 
Podlesím, vybudování zemního protihlukového valu na 
pozemcích města Kuřimi v této lokalitě. Město Kuřim 
svým usnesením RM č. 607/2009 souhlasilo, že tato 
společnost bezúplatně zabezpečí samotnou výstavbu valu 
(od vytyčení pozemku stavby až po konečné zatravnění). 
V roce 2010 byl val z hlediska technického provedení 
dokončen a zkolaudován. V roce 2011 byl po několika 
jednáních val předán městu k užívání, bylo počítáno s tím, 
že na podzim dojde k jeho osázení (doporučeno 
projektantem místo osetí). Z důvodu špatných vláhových 
poměrů však byly pouze zakoupeny sazeny a s výsadbou 
se počítá na jaře 2012. V současné době je val posečen a 
připraven na výsadbu. 
 
 
 
 

Nové investiční akce 
 
18 9021 0000 00 Rekonstrukce mostu Pod Zárubou-realizace 

 
V roce 2009  byly zpracovány odborné prohlídky mostů v Kuřimi. Most Pod Zárubou  je v havarijním stavu. 
Projektová dokumentace je zhotovena, probíhá připomínkování smluv s Povodím Moravy a JMP Net, s.r.o. 
ohledně přeložky plynovodu a užívání části pozemků dotýkajících se vodního toku. Po uzavření těchto smluv 
bude probíhat stavební řízení. Realizace rekonstrukce obsahuje rekonstrukci mostu, přeložku plynovodu, úpravu  
komunikace k ul. Pod Zárubou a Na Zahrádkách 

 



 

přílohy\18_Rekonstrukce mostu Pod Zárubou-situace.pdf 
přílohy\18_Rekonstrukce mostu Pod Zárubou.pdf 
 

19                           Drenáže u kaple sv. Jana – realizace 

 
Na základě provedeného hydrogeologického šetření a měření, 
hydrodynamických zkoušek a odběrů vzorků podzemní vody 
byly stanoveny příčiny závadného stavu a navržena vhodná 
nápravná opatření. 
Pro obnovení přítoku podzemní vody do kaple a zlepšení její 
kvality bude zapotřebí na cestě vedoucí nad kaplí vybudovat 
nový drenážní systém. Na konci drenáže by měla být 
vybudována sběrná studna, z níž by vedly dvě přívodní potrubí. 
Ve vodní kapli budou napojeny na stávající koncové drenáže. 
Předpokládané navýšení přítoku až 50- ti násobné a výrazné 
zlepšení kvality vody. 
Z důvodu eliminace rizik dalšího znečištění podzemních vod 
přitékajících do kaple by bylo vhodné zatravnění prostoru okolo 
vodní kaple  včetně lesní cesty  a vyhlášení ochranného pásma 
I. stupně vodního zdroje. Před realizací je nutné navržené 

úpravy  podrobně řešit  PD. 
přílohy\19_Drenáže u kaple sv. Jana.pdf 

 

 

20  Odbočovací pruh Podlesí I/43            
 
Jedná se o akci ŘSD- probíhá stavební řízení. Při realizaci nutno upravit infrastrukturu pro chodce v majetku 
města (chodníky, veřejné osvětlení) do které nemůže investovat stavebník křižovatky. Jedná se o vybudování 
nových chodníků v celkovém objemu cca 350 m

2 
 včetně úpravy terénu. 

přílohy\20_Odbočovačí pruh Podlesí I43-situace.pdf 
přílohy\20_Odbočovací pruh PodlesíI43-chodníky.pdf 
 

 

21  Centrum denních služeb, klimatizace výdejny jídla 

 
Požadavek nájemce – domu s pečovatelskou službou. Jedná se o doplnění ventilace do výdejny jídla a pobytové 
místnosti na ul. Jungmannova z důvodu vysokých teplot v letních měsících hlavně ve výdejně jídel a v pobytové 
místnosti.  

 
 

22  Wellness Kuřim úspora energií 

 
Hledání a realizace úspor energií při provozování Wellness Kuřim - předpokládá se vybudování předčištění 
odpadní vody z bazénu případně ze sprch a jejich přímé vypouštění do toku Kuřimky. Dále je uvažováno s 
umístěním solárních panelů na střechu objektu za účelem ohřevu vody v bazénech. Tyto záměry je nutno 
navrhnout a prověřit odborníky, spočítat jejich návratnost a teprve poté bude možno rozhodnout o realizaci. 
přílohy\22_ Wellness Kuřim úspora energií 

 

23  Veřejné osvětlení Loučky – hřiště +  doplnění Štefánikova 

 

přílohy/18_Rekonstrukce%20mostu%20Pod%20Zárubou-situace.pdf
přílohy/18_Rekonstrukce%20mostu%20Pod%20Zárubou.pdf
přílohy/19_Drenáže%20u%20kaple%20sv.%20Jana.pdf
přílohy/20_Odbočovačí%20pruh%20Podlesí%20I43-situace.pdf
přílohy/20_Odbočovací%20pruh%20PodlesíI43-chodníky.pdf
přílohy/22_%20Wellness%20Kuřim%20úspora%20energií


Loučky-hřiště-nasvětlení dětského hřiště 1 svítidlem uvnitř sídliště + doplnění 2 svítidel na chodníku mezi 
ul.Štefánikova a Nerudova podél trati 
Po odmítnutí MUDr. Jarošové umístit v jejím pozemku přívodní kabel ke sloupu VO u tunýlku pod železnicí na ul. 
Nerudova zajišťuje OIRR na žádost občanů jiný způsob osvětlení frekventované lokality. K realizaci jsou 
připraveny 2 sloupy VO napájené z posledního stožáru na ulici Štefánikově. Jedná se o 1. etapu nedostatečného 
osvětlení uzlu kolem železničního mostu mezi ul. Nerudova a Havlíčkova. Současně je připraveno k realizaci 
zřízení 1 sloupu VO u dětského hřiště na Loučkách  
přílohy\23_VO Loučky.pdf 
přílohy\23_VO Štefánikova.pdf 
přílohy\23_VO Štefánikova 2.pdf 

 

24  Osvětlení  tunelu pod ČD 

 
příprava a realizace osvětlení, které nemůže být umístěno na konstrukci tunelu a nasvětlující významnou trasu 
dětí do školy 
Spojnice ulic Nerudova a Havlíčkova tunelem pod železnicí je významným pěším koridorem mezi severní a jižní 
částí města a pro přístup dětí do ZŠ a MŠ Komenského, ZUŠ, ZŠ Tyršova. Je navrženou doplnění 5 sloupů VO a  
cca 9 zemních svítidel umístěných ve vozovce tunelu. Z toho 2 světla jsou v 1. etapě (viz b.22)  připravena 
k realizaci prodloužením VO z ul. Štefánikovy. Na obě etapy je možno zajistit dotaci z Programu prevence 
kriminality MV. 

 
přílohy\24_Osvětlení tunelu pod ČD.pdf 
 

25  Přípojka optiky k budově PČR - kamerový systém 
 
Odbavovací zařízení městského kamerového dohlížecího systému Kuřim je v současné době umístěno v budově 
MěÚ Kuřim. Aby byl provoz legislativně správně ošetřen, je tento prostor pronajat PČR a příslušníci PČR toto 
pracoviště využívají de facto jen pro export záznamů z jednotlivých kamer. Přemístěním tohoto odbavovacího 
pracoviště na služebnu PČR by tak bylo využití kamerového systému daleko efektivnější, protože by v případě 
potřeby mohli příslušníci ovládat kamery i v reálném čase. 
K provozu kamerového systému je využívána optická síť firmy KME, s.r.o. Přípojka objektu PČR na tuto síť byla 
firmou naceněna na 80.000,- Kč.  

 
 

26  Knihovna – zábrany pro vstup na střechu 
 
Požadavek knihovny – doplnění zábran u venkovního schodiště na střechu objektu pro zamezení vstupu 
nepovolaným osobám, ničení majetku. 
 

přílohy/23_VO%20Loučky.pdf
přílohy/23_VO%20Štefánikova.pdf
přílohy/23_VO%20Štefánikova%202.pdf
přílohy/24_Osvětlení%20tunelu%20pod%20ČD.pdf


 

 

27  Chodník Pod Vinohrady 

 
přepracování a rozšíření dokumentace z roku 2006, rozsah je navržen v přiložené situaci, realizace je odvislá od 
vykoupení některých pozemků. 
přílohy\27_Pod Vinohrady-chodník.pdf 
přílohy\27_Pod Vinohrady-chodník (1).pdf 
 
 

 

28  Okružní křižovatka Podlesí – projekt 

 
hotova studie řešení z roku 2011 umožňující otáčení autobusů, nutno pokračovat v projektování, předpokládané 
náklady na realizaci 4 300 000 Kč 
přílohy\28_Okružní křižovatka Podlesí-situace.pdf 
přílohy\28_Okružní křižovatka Podlesí-průvodní zpráva.pdf 
 

29  Byty – opravy 

 
OMP má záměr pokračovat v započaté renovaci bytového fondu a tím zvýšit komfort bydlení v obecních bytech, 
kdy některé z nich mají stáří kolem 50ti let a jejich technický stav tomu odpovídá. Město jako člen různých SVJ 
má zájem nebránit např. zateplení bytových domů, kdy je zpravidla  nutné vyměnit okna nebo opravit vrchní část 
balkónů,  protože tyto položky nejsou hrazeny z fondu oprav. 
V současné době evidujeme již několik žádostí o významnější opravy bytů: 

a) byt č. 1123/8 – výměna oken 
b) byt č. 1124/5 – výměna oken 
c) byt č. 823/2 – výměna oken, vany a s tím spojené úpravy 
d) byt č. 1105/1 – výměna oken 
e) byt č. 1110/2 –výměna oken 
f) SVJ Bezručova 1113 – 1115 – výměna oken u 5 bytů. Je zde odsouhlaseno zateplení domu. 
g) dokončení elektroinstalací cca v 5 bytech 
 
Pro rok 2011 byl schválen rozpočet na opravy bytů ve výši 1 mil. Kč, který byl zcela vyčerpán, proto OMP 
žádá částku 1.100.000,- Kč, která je navíc kryta očekávaným prodejem bytu Na Loučkách.  

 

30  Výběrové řízení elektřina a plyn 
 
Smlouvy s dodavateli el. energie a plynu končí dne 31.12.2012. Vzhledem k této skutečnosti je nutné vysoutěžit 
pro následujících min. 12 měsíců nové dodávky těchto médií. Jelikož jde o velmi odbornou práci vyžadující  
jednak tech. znalosti a jednak prvotřídní znalosti zákona o veřejných zakázkách, je vhodnější  zadat vedení 
zakázky odborné specializované firmě. Navrhujeme použití elektronické aukce, která je pro tento typ zakázek 
ideální formou soutěže. Vzhledem k finanční náročnosti minulého výběrového řízení (cca 250.000,- Kč), 
doporučuje OMP tuto rozpočtovou položku navýšit na 150.000,- Kč.  

 

 

31  Úprava budovy MěÚ - Jungmannova 867 - podatelna v přízemí  
 
přesun podatelny do přízemí budovy MěÚ, s tím souvisejí stavební úpravy 
přílohy\31_ Úpravy budovy MěÚ.pdf 

 

32  Sanace vlhkého zdiva sklad potravin ZŠ Jungmannova 

přílohy/27_Pod%20Vinohrady-chodník.pdf
přílohy/27_Pod%20Vinohrady-chodník%20(1).pdf
přílohy/28_Okružní%20křižovatka%20Podlesí-situace.pdf
přílohy/28_Okružní%20křižovatka%20Podlesí-průvodní%20zpráva.pdf
přílohy/31_%20Úpravy%20budovy%20MěÚ.pdf


 
Nezbytné provedení sanace vlhkého zdiva skladu 
potravin v suterénu kuchyně z hygienického 
hlediska, a to zejména sanace konstrukcí 
přiléhajících k terénu. V současné době je mezní 
vlhkost vzduchu udržována pomocí vysoušeče. 
Předpoklad realizace o letních prázdninách mimo 
provoz školní kuchyně. Jedná se o odhad ceny, 
která se bude  odvíjet od způsobu sanace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  Oprava komínů ZŠ Jungmannova 

 
stávající vyvložkování komínů ve špatném technickém stavu (prakticky neexistuje), nutno nově vyvložkovat 
komíny, v souladu se zjištěním při technické prohlídce, viz příloha. Oprava komínů nebyla předmětem zakázky 
Zateplení ZŠ Jungmannova, ani se zateplením nesouvisí. 
přílohy\33_Komín ZŠ Jungmannova - technická prohlídka.pdf 

 

34  Klidová zóna Srpek 

 
možnost dotace OPŽP, vegetační a terénní úpravy, výkupy pozemků, stezky, mobilář 
V roce 2007 zpracována Urbanistická a krajinná studie úpravy okolí rybníka Srpek Ing. Evou Wagnerovou a Ing. 
Arch. Zdeňkou Vydrovou. V roce 2010 se realizovaly lavičky a odpočívadla na hrázi - rozkreslil ve studii Park 
Srpek Ing. Kynčl. V roce 2012 se město bude pokoušet získat dotaci z OPŽP Krajinné struktury, proto odbor 
životního prostředí použil stávající studii a přepracoval ji na : „Obnovu krajinných struktur v okolí rybníku Srpek“ 
přílohy\34_Klidová zóna Srpek.docx.  
 

 

35  Rozšíření kamerového systému  
 
V současné době má Městský kamerový dohlížecí systém Kuřim tři kamerové body: Na Loučkách, nádraží ČD a 
kulturní dům. Na základě zpracované koncepce rozvoje kamerového systému a projednání na Bezpečnostní radě 
ORP Kuřim se zástupci PČR a HZS bylo navrženo vybudování dalších 4 kamerových bodů: Wellness Kuřim, ul. 
Legionářská (umístění na sloupu VO u baru K2), nám. 1.května (umístění na sloupu VO u prodejny Albert) a ul. 
Tišnovská (umístění na konstrukci osvětleného přechodu u zámku). Cena jednoho kamerového bodu je cca 
350 000,- Kč. V souvislosti s tímto rozšířením kamerového systému je třeba i provést upgrade odbavovacího 
pracoviště které je z roku 2008 a provoz celkem 7 kamer by nezvládlo, týká se to jak HW, tak i SW vybavení. 

 

 

36  Objekt sociálního bydlení ul. Tišnovská 
 
příprava projektu pro nástavbu stávající objektu sociálního bydlení 

přílohy/33_Komín%20ZŠ%20Jungmannova%20-%20technická%20prohlídka.pdf
přílohy/34_Klidová%20zóna%20Srpek.docx


 

37  Projekty a studie 

 

38  Drobné investice 

 

39  Technická pomoc 

 

40  Nákup kotelen 
 
viz. podrobný materiál předložený OMP k jednání ZM dne 24.01.2012 
přílohy\40 _Nákup kotelen-Příspěvek do zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 24.docx 

 

41  HW, SW 

 
1) HW - Telefonní ústředna: 300.000,- 
2) HW - Kopírovací zařízení: 300.000,- 
3) SW – Inventarizace a evidence HW a SW vč. Helpdesku: 100.000,- 
4) SW - KIS GINIS rozšíření požadovaných modulů: 100.000,- 
 

 

Nové investiční akce s možností dotace: 
 
42  Bezbariérové řešení nádraží ČD – realizace 

 
společná akce s ČD a SŽDC, probíhá územní řízení, je objednána PD pro SP, město řeší pouze prodloužení 
podchodu pod žel. tratí do ul. Dr.Vališe 
Projekt řeší bezbariérový přístup na nádraží prodlouženým podchodem a zastřešenou rampou z ul. Dr. Vališe. 
Bylo vydáno ÚR podle PD, kterou město převzalo od zpracovatele SUDOP bezplatně. Na tuto investiční akci 
navazují investiční akce jiných investorů a to Českých drah revitalizace nádražní budovy a SŽDC (Správa 
železniční dopravní cesty) zřízení bezbariérových přístupů na nástupiště.  
V současné době se dokončuje projekt pro stavební povolení k projednání na dotčených orgánech státní správy a 
u správců IS, a zajištují se smluvní dokumenty tak, aby mohlo být zažádáno o stavební povolení na Drážním 
úřadu a o  dotaci v termínu do 14.2.2012.  V průběhu roku bude dopracována PD pro výběr zhotovitele a pro 
realizaci stavby a bude vybrán Zhotovitel stavby. Zahájení stavby se předpokládá koncem roku 2012, případně 
v 1.polovině r. 2013, dokončení r. 2014.  

přílohy/40%20_Nákup%20kotelen-Příspěvek%20do%20zasedání%20Zastupitelstva%20města%20Kuřimi%20dne%2024.docx


 
 

 
 

43  Výměna svítidel VO, úspora energií 

 
pokračování výměny svítidel s dotací Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši cca 600 000 Kč 
Projekt navazuje na 1. etapu výměny svitidel na hlavních komunikacích města. Záměrem je modernizace 
zastaralých svítidel, které nevyhovují současným nárokům na standard a ekonomiku provozu VO. V současné 
době se na základě pasportu vytypovávají vhodné soubory svítidel určené k výměně a zpracovává se 
dokumentace nutná k předložení žádosti. 
přílohy\43_Výměna svítidel VO - úspora energií.pdf 

 
44 1080 0000 00 Přechod Tyršova u Michla 
 
Správa a údržba silnic JMK plánuje rekonstrukci komunikace Tyršova, po jednáních by se  město Kuřim podílelo 
na spolufinancování této akce, v rámci které bude i stavba bezpečného přechodu u prodejny aut Michl. Stavební 
povolení na přechod pro chodce je vydáno. 
přílohy\44_Přechod Tyršova u Michla-situace.pdf 

 
 
45 1079 0000 00 Přechod Legionářská, u DDM 

 
Projektová dokumentace zpracována 11/2011 projektantem Ing. Petrem Jarolímem. Dne 17. 2. 2012 je poslední 
termín podání žádosti o dotace ze  Státního fondu dopravní infrastruktury, výše dotace činí až 70 % uznatelných 
nákladů. OIRR nyní zpracovává podklady pro podání žádosti, probíhají jednání o budoucím  majetkoprávním 
vypořádání k dotčeným stavbám a pozemkům. Dle podmínek dotace je nutné stavbu dokončit v tomto roce. 
Uvedená celková cena za realizaci. 

 

 

přílohy/43_Výměna%20svítidel%20VO%20-%20úspora%20energií.pdf
přílohy/44_Přechod%20Tyršova%20u%20Michla-situace.pdf


 
 

 

46 Dotace-restaurování obrazu v kostele sv. Magdaleny 

 
Římsko-katolická farnost požádala o příspěvek 30 000 Kč na dokončení restaurování obrazu P.Marie 


