
Žádost o poskytnutí informací

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:

Obsah žádostiidotazu:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2018 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 2018. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či

rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2018-2021. 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 uveďte:

-název projekt

-popis projektu

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

-finanční rozpočet projektu

-plánovaný termín započetí projektu

-předpok|ádaný termín výběrového řízení,

popř. výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2018, pokud obsahuje

podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Způsob Doskvtnutí informací:

Žadatel:

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

 

S pozdravem,

 

V Liberci dne 11.1.2018
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$% Statutární město Ostrava

% * Uřad městského obvodu Vítkovice

* odbor výstavby, životního prostředí a stavebního řádu

 

Vaše značka:

Zedne: 11.1.2018

C. j.: VITK/OO768/18/VŽPaSŘ-

Sp. zn.: S-VITK/00768/18/2 _

Vyřizuje: _ l AMA.
Telefon: 599 453 150   
Fax: 599 453 209

E-mail:

Datum: 15.1.2018

Vážený žadateli,

k Vaší žádosti podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. 1. 2018, ve věci

zaslání investičního plánu Vám sdělujeme:

Městský obvod Vítkovice, jako jeden 223 obvodů statutárního města Ostravy, každoročně sestavuje

investiční požadavky na kapitálový rozpočet města s výhledem na další 3 roky. Tyto požadavky

shromažďuje příslušný odbor Magistrátu města Ostravy a vytváří pak výše zmiňovaný kapitálový rozpočet

města. Vaši žádost o zaslání investičního plánu města je tedy nutné adresovat Magistrátu města Ostravy,

S pozdravem

Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Vítkovice

odbor výstavby. životního prostředí

a stavebního řádu

"9 OSTRAVAL.

VÍTKOVICE

vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a stavebního řádu

OSTRAVA!!!
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