Žádost o poskytnutí informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl,zn,)

podporu
Oouotuji si Vás oslovit za společnost lstav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na
investiČních
PlánŮ měst
stavebníkův čR. v současnédobě v rámci tohoto projektu probíhá mapovánÍ
a obcí pro rok 2oL6. ztohoto důvodu Vás prosíme o zastání investiČních plánŮ VaŠeho města/obce
pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou ptánovány městem/obcí na rok 2017
a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřeiných rozpočtů.
u těchto proiektů žádáme o:
- název proiektu
- struČný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- předpoktádaný termín výběrového řízení na dodavatele
způsob ooskvtnutí informace:
- zaslat pomocí
- nebo na email

r

V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosÍm, kdy

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 16. 02,20L7

§§EC

Lffi:ř*FHY

okr. Přero,.,.

PSČ 75t 2l,

k

jeho schválenÍ dojde.

Vá§ ao$is ze dne: 16.2.2017
Naše čj.: 12312017
Lazrltky, dne 28,2.2017

Informace dle zákona č,10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

K

VaŠÍŽádosti o poskytnutí informace ze dne 16.2.2017 o zaslini investičníchplanů naší
"gbce Pro rok 2017 sděluji, že rozpoěet obce atuďíži případné investičnízáměry^budou

schvalovány nazasedá.lrri zastupitelstva v měsíci březnu, dubnu 2017.
Vzhledem k plánované rekonstrukci krajské silnice IIV4368Lazníky Tršice se, kterou
souvisí oprava chodníků,která je součástízadávacídokumentace na tuto rekonstrukci, a na
kterou je jiŽ podepsána,,Smlouva o spoleěnémzadávání,,uzavřená dle 7 zákona č,
§
13412016 o zadéxáni veřejných zakáaekse Správou a silnic Olomouckého kraje neplánujeme
"'V tomto'řoce Žádné velké investičníakce. Případné
stavební opravy budou u ,ězi.u zakázek
malého rozsahu dle vnitřní směrnice obce.
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Mana zedková
starostka

tel: 581 228 022;734 632948
e-mail obec @lazniky cz
:
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