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Žádost o poskytnut" "nformac"
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, vás žádáme o sdělení následujkí informace:

Obsah žádosti/dotazu:
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP
(registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás
žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce
pro rok 2020. Resp. seznamu investičnÍch/stavebních projektů či rekonstrukcí,
které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. 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 2020, pokud obsahuje podrobné
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Způsob poskytnutí informaci:
-zaslání na e-mailovou adresu:
yr

žadatel:
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem,

https://mail.serverbox.cz/-.._._.--.._ 1561452882/webmail/basic/index.html?_l=item&p0...
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ORLICKÉ PODHŮŘÍ

PSČ 562 01

OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Číslo jednací: 91/2019/ST
Vyřizuje: Marie Kršková
Vaše č. j.
Počet listů: l
Počet příloh:
Počet listů příloh:
Datum: 18. 3. 2020

Informace o investiČní plánech pro rok 2020

Vážení,

na základě Vašeho dotazu dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2. 3. 2020 Vám podáváme
následující informace:
-

Název projektu, popis projektu, projektová kancelář (pokudje zpracován projekt),
jínanční rozpočet projektu, přeĎokládaný termín započetí projektu, předpokládaný
termín výběrového řízení

-

Chodník od křižovatky směrem na Rozsochu, novostavba chodníku, PP Volštát, 0,6
mil. KČ, 04/2021, 06/2020

-

Úprava stezky v Pazderně, úprava lesní stezky včetně lávky, Agroprojekce Litomyšl,
0,5 mil. KČ, 08/2020, vítězná firma POPR spoi. s r.o.,

-

Stavební úpravy podkroví základní školy v Ríčkách, zázemí pro školské poradenské
pracoviště, úprava podkroví - jedna nová místnost, 1,6 mil. KČ, 09/2020, 04/2020

-

Stavební úpravy v MŠ, drobné stavební úpravy zázemí pro zaměstnance, 0,5 mil. KČ,
07/2020, 04/2020

-

Komunitní centrum Rviště, rekonstrukce objektu bývalé hospody na zázemí pro
techniku a komunitní centrum, 8 mil. KČ, 09/2020, 06/2020

S přátelským pozdravem

Marie Kršková, starostka obce

Tel.: 465588119

IČO: 00279293

e-mail: starosta@orlickepodhuri.cz

č.ú. KB: 8721611/0100

