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Od:
Odesláno: 31. ledna 2019 10:44
Komu: nove.dvory-zr@seznam.cz
Předmět: Žádost o poskytnutí informací
Podepsáno:

                                  
                           
                             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 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:
 
Žadatel: 

 
 
Předem Vám děkujeme za spolupráci. 
 



  O b e c  N o v é  D v o r y  

Nové Dvory 70, PSČ 592 12 Nížkov, tel: 724 300 464, IČ 00842231, DIC CZ00842231 

Banka: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1625282399/0800, DS: ssebtgn 

Ema i l :  nove .dvo ry - z r@seznam.cz  Web:  www.novedvo ry .eu  
 
 

 

 
Číslo jednací: 103/2019/ND 

Spisová značka:  

Vyřizuje: Šmerousová 

V Nových Dvorech dne: 4.2.2019 

 

                    Věc: Odpověď na žádost o informace – sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném 

přístupu k informacím. 

V návaznosti na Vaši žádost ze dne 31.1. 2019 o zpřístupnění informací ( poskytnutá informace) dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sděluji investiční plán obce v letech 2019 – 2022. 

- Název projektu: rozšíření hasičské zbrojnice 

- Popis projektu: vybudování nového stání pro jedno hasičské vozidlo, nové sociální zařízení 

- Projektová kancelář: Ing. Wasserbauer Radek 

- Finanční rozpočet projektu: 2,5 mil. Kč 

- Plánovaný termín započetí projektu: březen 2019 

- Předpokládaný termín výběrového řízení: probíhá 

Tato informace byla poskytnuta dne 4.2.2019 a odeslána na email uvedený žadatelem. V souladu s § 5 odst. 3 

bude poskytnutá informace zveřejněna také na webových stránkách obce: www. novedvory.eu 

     
  
    

   

 

    S pozdravem 

     

 

 

Šmerousová Naděžda 

   starostka obce 
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