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Žádost o poskytnutí informaci

Na základě zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přštupu k hformacim, ve znění pozdějšŕh
předpisů, vás žádáme o sdělení náskdujFI informace:

Obsah žádosti/dQtazu:

V rámci mapování investičních plánů měst, obci a krajů pro rok 2018 a projektu RSP (registr
stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás Žádáme o
zastání investiČních plánů Vašeho města, Krajského úřadu Či obce pro rok 2019.
Resp. seznamu investičních/stavebních' projektŮ či rekonstrukcí, které plánujete
uskutečnit v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a
budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních
titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uved'te:
-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 2019, pokud obsahuje podrobné
informáce k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Způsob poskytnutí informaci:
-zaslání na e-mailovou adresu: info@amamarketing.cz Či

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

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

S pozdravem,



AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Tel.:
E-m ail:

V Lberci dne 07,1.2019
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Vžádost o poskytnutí informaci
Odesilatel: "Michal Nezdařil" <nezdari|@muuo.cz>
příjemce:
Kopie: "Zdeňka Nováková" "novakova@muuo.cz"

15-01-2019 09:32

Dobrý den.
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 8.1.2019 Vám sděluji, že Plán investičních akcí města Ústí
nad Orlicí na rok 2019 bude schvalovat Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11.2.2019. V případě Vašeho
trvajÍcÍho zájmu o požadované informace zopakujte Vaši žádost znovu po tomto datu.

Michal Nezdařil
odbor rozvoje města
t.: (+420) 465 514 246
m.: ("420) 777 736 551
e.: nezdaril@muuo.cz

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 24 Ústi nad Orlicí
www.ustinadorlici.cz
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