
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Podepsáno:

22. února 2016 12:14
mu@ rozto ky.cz
Zádost o poskytnutí informací

Ů RSP
REG15TR STAVEBNÍCH PRQIEKTů

Zádost o poskytnutí informací

Na základě zákona č. 106/19 nformace:vobodném přístupu k informacím, ve znění pozdeJších předpisů, vás

V rámci mapování pvestičnkh plánů měst, obcí a krajů pro rok 2016 a prqektu RSP (registr
stavebních, projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé čR, 'Vás žádáme o zaslání
investičních plánů Vašeho města pro rok 2016. Resp. seznamu ' ''''
investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech
2016-2018 Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány
z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. '-' '

název projekt
popis projektu
projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
finanční rozpočet projektu
plánovaný termín započetí projektu
předpokládaný termín výběrového řízení,

popř- vyherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2016, pokud obsahuje podrobné
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše. ' '

Způsob..PQskylQLltHDformací:
-zaslání na e-mailovou adresu

Zada tel :

AMA, s.r.o., ICO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
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W MESTO ROZTOKY
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zeman@roztoky.cz

DATUM: 8. 3. 2016

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím v platném znění Vám oznamujeme, že v roce 2016 předpokládáme realizaci následujících
investic:

S pozdravem

252 (}.

!'"'doky

-z.'ROKY

RNDr. Ján Polák
vedoucí OSRMžP

otisk úředního razítka

lč: 00241610 Dlč: CZ-00241610 Bankovní spojení: česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky Číslo Účtu: 388041369/0800

Název projektu Popis Rozpočet l Termín započeti
v Kč (předpoklad)

Termín VŘ
(předpoklad)

Oprava chodníků Oprava chodníků 2 000 000,- červen 2016 20.3.2016
Rekonstrukce ulic - Rekonstrukce ulic
KPPM

6 500 000,- ? ?


