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Í 'Jil M017.: üüoez N‹ fl\ Q. ost O poskytnutí informací 
Na základě Zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném př'stupu k informacím, ve znění pozdějších předp'sů, vás žádáme O Sdělení následující informace: 

Obsah žádostizdotazuz 

V rámci mapování investičních plánů měst, Obcí a krajů pro rok 201] a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků Z celé CR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2017. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2017-2020. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou finanoovány z rozpočtu města, Obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. 

U těchto projektů prosím uveďte: 
-název projekt 
-popis projektu 
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 
-finanční rozpočet projektu 
-plánovaný termín započetí projektu 
-předpokládaný termín výběrového řízení, 

popř. výherce 
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2017, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše. 
Způsob poskytnutí informací: 
-Zaslání na e-mailovou adresu: infO@amamarketing.cZ či p.bouzkova@amamarketing.cZ 

AMA, s.r.o., ICO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01 

Předem Vám děkujeme za spolupráci. 
S pozdravem,



Bouzková 
S.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01 

Tel.. 484 847 802 
E-mail: Q.bOuZkova@amamarketing.cZ 

V Liberci dne 04.01.2017



[ou] úshínađ Orıšnr 
Město Ústí nad Orlicí 
Odbor rozvoje města 

AMA, s.r.o. 
Voroněžská 144/20 
460 O1 Liberec 

10/01/2017 úsıi nad Orlicí 
č.j.ż Muuo/453/2017/ORM/knp 

Žádost O poskytnutí informace 

(dle Zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu l‹ informacím, v pl. zn) 

Žadatel: 

AMA, s.r.o., IČ: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec, 460 01, 

společnost zapsaná V obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 7142, zastoupena jednatelem společnosti panem Kamilem Fialou, narozeným 23. ıárı 1965, 
bytem Skalní 496/7, Liberec V - Kristiánov, 460 05 Liberec 

Obsah žádosti/dotazu: 

V rámci mapování investičních plánů měst, Obcí a krajů pro rok 2017 a projektu RSP (registr 

stavebních projektů), který je určený na podporu Stavebníků zcelé ČR, Vás žádáme O Zaslání 
investičních plánů Vašeho města pro rok 2017. Resp. Seznamu investičních/stavebních projektů či 
rekonstrukcí, které uskutečnit v letech 20171020. Případně jsou dokončovány ı předchozích let a 

budou financovány Z rozpočtu města nebo Z dotačních titulů či za jejich podpory. 

U těchto Qroiektù prosím uveďte: 
I název projektu 
I popis projektu 
I projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 
I finanční rozpočet projektu 
I plánovaný termín započetí projektu 
I předpokládaný termín výběrového řlzenl popř. \ıýherce 

adresa: Svchrøvø 15,552 24 uflh' nač Orızçž ıč: OO279žšifS DIČ: 520027905 hnnkøvníspøjeníz 
tel.: z ‹ı70 A65 5% 111 email: po‹larelı\a@rnu\ıO.r7 KB Ústí nad Orlicí, tú.: 19420611/0100 
fax: -/lZC* 'lbä 523 bíflł web: http://www,us[ìv\ad<zr|l<:›.L/ ID datové schránky: bxcbwmg
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Případně nám prosím Zašlete rozpočet na rok 2017, pokud obsahuje podrobné informace k daným 
akcím dle bodů uvedených výše. 

Zgùsob Qoskytnutí informací:
l 

Zaslání na e-mailovou adresu: info@amamarketíng.cZ 

do datové schránky: ttdzdmb 

Z důvodu, že rozpočet ještě není Schválený, Vám Sdělujeme terrnln Zasedání Zastupitelstva města 
Ústí nad Orlicí 13.02.2017, kdy bude Schvalován navržený rozpočet na rok 2017. Zopakujte Svoji 
žádost po tomto termínu a předpokládáme, že plánovaný Seznam šnvestíčních akcí na rok 2017 Vám 
již budeme moci sdělit. 
S pozdravem 

lng. arch. Eva Holásková 
vedoucí Odboru 

Digitálně podepsal lng. arch. Eva 
Holásková 
Datum: 11.01.2017 O8;52:56 +01:0O ' 
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