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Žádost o poskytnutí informace

(dle zákona č. 106/1999 sb. o svobod.ém přísaupu k iníormaclm, v pl,zn,)

Zadatel:

Adíesa sídla:

Lacla:

iovJluji

si Vás oslovit ža společnost

jeji projekt lsTAV, určený na

podporu stavebníků v ČR, v současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapováníinvestičních
plánů měst a obcí pro rok 20],4, z tohoto důVodu Vás prosíme o
zaslání investičních plánů vašeho města/ob€e

pro rok 2014, resp. seznam stavebních proiektů,

které jsou plánovány městem/obcí na fok 2014 a budou financovány ž rozpóčtů obce nebo

veřeiných rozpočtů.U těchto projektů žádáme o

-

název projektu

stručný popis projektu
rozpočet proiektu v mil. Kč
p|ánovaný termín započetíprojektu

předpokládaný termín vr/běrovóho řízenína
dodavatele

způsob poskvtnutí informace:
-

zaslat pomocí datové schránky na

lD:f

V případě, že rozpočet ješiě není schválený, napište nám prosím, kdy

Děkujeme Vám za spolupráci,
V

I

dne 24.3,2014

k

jeho schválení do.jde.

z

jiných

783

oBEcNí úŘan nnl,annč

2l Mladeč ZS, t.t,

VÁš DoPIS ZNAčKY/ZE

DNE

S

N,qše zNeč<y
150/14

vyŘtzu.lplLtN<a

rraI-eosč

|1.4.2014

Investični plán obce Mladeč na rok 2014

K Vašížádosti o poskytnr"rtí inlbrmace podle
k informacím, v platrrém znění. sdělujeme

z ák. 106/199g Sb., o svobodnérn přístupu

plrfur

investičnich akcí:

Název projektu: Hasičská zbrojnice, náslavba a nový krov
StruČnýpopis: Jedná se o rekonstrukci liasičské,urÓ.;ni..
v Mladěi. Snešenístávajicí střešní
...
konstrukce, dostavba obvodových zdí, nor,ý klov a krytina,
nové vnitřní a vnějšío-itty.
Rozpočet: 0,99 nril. Kč
Plánovaný ternrín započetíprací: duben 20l4
Předpokládaný termín výběrovéIro řízení na dodavatele: ukončeno
Název projektu: Rekonstrrrkce místníkomrrnikace V Lukách
stručný popis: Délka rekonstrukce cca 3l0m. stávajíci povrch
bude odfrézován, budou
obruby a položen nový asfaltový kryt. příjez§ k nemovitostem
_osazeny
uuaou uyat'áeŇ.
Niveleta vozovky zŮstane zachována.
Rozpočet: 1,52 rnil. Kč
Plánovaný termín započetíprací: květen 2014
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: pr.obíhá
Název projektu; Dětské hřiště Mladeč
StruČný PoPis: Jedná se o návrh, dodávku a montž sestavy včetně
souvisejících stavebních
praci.
Rozpočet: 0.3 rnil. Kč
Plánovaný termirr započetíprací: červen 2014
Předpokládaný termín výběrovélro řízeni na dodavatele: probíhá
S pozdravem

Irrg.

Václav Arnoš
starosta

