
ŽÁDOST 

                

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

žádáme o sdělení následující informace: 

Obsah žádosti/dotazu: 

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 ČR, Vás žádáme o zaslání 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 uveďte: 

                                         -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 informace k daným 

akcím dle bodů uvedených výše. 

Způsob poskytnutí informací: 

-zaslání na e-mailovou adresu: …………………….. 

Předem Vám děkujeme za spolupráci. 

S pozdravem, 

 

ODPOVĚĎ 

Dobrý den, 

na základě Vaší žádosti ze dne 8. ledna 2019 Vám zasíláme seznam investičních akcí, které jsou součástí 

schváleného rozpočtu města na rok 2019. 

Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet města je vždy schvalován na kalendářní rok, není možné v této chvíli 

poskytnout informace o plánovaných investičních akcích na období 2020 - 2022. 

V zasílané příloze je vždy uveden název akce, ze kterého je ve většině případů patrno o jaký druh stavebních prací 

příp. dodávek se jedná, a dále je zde uvedena předpokládaná cena v tis. Kč. Z jednotlivých oddílů je navíc patrno, zda 

se jedná o nedokončené akce z roku 2018, akce, u kterých je očekávána dotační podpora nebo akce financované 

výhradně z vlastních zdrojů města. Harmonogram realizace jednotlivých investičních akcí dosud nebyl stanoven, tudíž 

není možné sdělit informace o termínu konání jednotlivých zadávacích řízení ani realizačních termínech jednotlivých 

jmenovitých investičních akcí. 

S pozdravem 

Mgr. Iva Florešová 

vedoucí odboru správního MěÚ Slavičín 

město Slavičín 

Osvobození 25, 763 21  Slavičín 

 


