I/1/2018/23
From: xxxxxxxxxxxxxxx[mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxx]
Sent: Thursday, January 11, 2018 10:32 AM
To: Hyzikova Alena <podatelna@mesto.luhacovice.cz>
Subject: Žádost o poskytnutí informací

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 2018. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2018-2021. 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 2018, pokud obsahuje
podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Způsob poskytnutí informací:
-zaslání na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Žadatel:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem,
Xxxxxxxxxxxx

From: Sustek Jiri
Sent: Friday, January 26, 2018 4:34 PM
To: xxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxx >
Cc: 'xxxxxxxxxxxxx' <xxxxxxxxxxxxxx>
Subject: FW: investiční akce města Luhačovice 2018
Importance: High
Dobrý den.
Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 11.1.2018 Vám zasílám seznam investičních akcí,
které jsou zahrnuty
ve schváleném rozpočtu města na rok 2018.
Akce na další roky Vám sdělit nemohu, protože o nich nebylo zastupitelstvem města
rozhodnuto.
Rekonstrukce domu č.p. 137, ul. Masarykova
zateplení objektu, výměna oken, rekonstrukce ústředního topení, elektroinstalace
PD – ing. Miroslav Sekanina, Uherský Brod – stavební část, MIX MAX – Energetika, s.r.o.
Brno – rekonstrukce ÚT
Rozpočet projektu: 16,6 mil. Kč
Zahájení stavby od 1.4.2018, provádějící firma Lisoněk, s.r.o., Uherský Brod
Lávka pro pěší přes Šťávnici
náhrada původní lávky, která byla v havarijním stavu, lávkou novou
probíhá zpracování projektové dokumentace
firma Dopravoprojekt Ostrava, středisko Zlín
realizace duben – květen 2018
Dále bude město Luhačovice zpracovávat několik projektových dokumentací na budoucí
investiční akce.
PD most ul. Družstevní - zpracovatel PROKOP MOSTY s.r.o., Brno
PD rekonstrukce ul. Nádražní, 2. etapa - zpracovatel ing. Jiří Škrabal, Želechovice nad
Dřevnicí
PD rekonstrukce ul. Hrazanská - zpracovatel ing. Jiří Škrabal, Želechovice nad Dřevnicí
V případě, že byste potřebovali cokoliv doplnit, tak se mi prosím ozvěte.
S pozdravem
Ing. Jiří Šůstek
vedoucí odboru správy majetku
Město Luhačovice
nám.28. října 543
763 26 Luhačovice
577 197 444
602 528 418
sustek@mesto.luhacovice.cz

