MIST§KÝ uŘnn KRYfrY

Žáaost o poskytnutí informací
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím/ ve znění pozdějŠÍchpředpisŮ, vás
žádáme o sdělení následující informace:

Obsah žádosti/dotazu:

V rámci mapování investičníchplánů měst, obcía krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr
stavebních projektů), ktený je určený na podporu stavebníků z celé Č& Vas žádáme o zaslání
investičníchplánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2O2O. Resp.

seznamu investičních/stavebníchprojektů 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 dotačníchtitulů či za
jejich podpory.
U těchto projektŮ prosím uved'te:

-název projekt
-popis projektu
-projektovou kancelář 1pokud již byl projekt zpracován)
-finančnírozpočet projektu
-plánovaný termín započetíprojektu
-předpokládaný termín v,ýběrového řízení,
popř.výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2O2O, pokud obsahuje podrobné
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Způsob poskytnutí nformací:
-zaslání na e-mailovou adresu:
i

Žadatel:
předem Vám děkujeme za spolupráci.
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poskvtnutí informací
Město Kryry na základě Vašížádosti ze dne 6.2.2020 o poskytnutí informací s ohledem na
zákon č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
sděluje:

lnvestičníplán města pro období 2020 - 2022 ie následující:
1.)

Název projektu:
Popis projektu:
Projektová kancelář:

bytový dům (17 b]) - Jarní zahrada, Kryry
kompletní výstavba bytového domu a infrastruktury

VALPROJEKT,

Sdružení lng. Miloslav

lC 10439625,Parlyzánská 93,441 01 Podbořany

Landa,

Plánovaný termín započetí: 09l2O2O
Předpokládaný termín VŘ:
a72O2O
2,)

Název projektu:
Popis projektu:
Projektová kancelář:

Multifunkční hřiště - Běsno
výstavba multtfunkčníhohřiště

MOT|ON construction s.r.o, Karlovarská
437 83 Lubenec

Plánovaný termín započetí: a7n020
Předpokládaný termín VŘ:
a4l202o

lČo : tt02r,,_r080. DlČ ; CZ0O2ó_§080
Komerčlti barrka. Žarcc. č. ťr. : l9274Sli0l00

datováschránka:tznrbdbc1
e-nai
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:
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3,)

Název projektu:
Popis projektu:
Projektová

kancelář:

Multifunkční hřiště - Stro.1etice
výstavba multifunkčního hřiště

MOTION construction s.r.o, Karlovarská
437 83 Lubenec

Plánovanýtermínzapočetí:07l2O21
Předpokládaný termín VŘ:

O4t2021

S pozdravem

flc,jTst/§

úŘru

KRYRY
43g 81 KRYRY

lng. Miroslav Sahulka
místostarosta

I(\o : 0()26_50tt0. DlČ : CZ0O2ó_5080
Ktltrrerčttíbanka. Žatec- č. ťr. : l 92148l
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l00

datová schriinka:

tzrrrbclbc1

rvn,u,,krvry.cz
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