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Odesláno:
Komu:
Předmět:

podatelna@ kryry.cz

Žádost o poskytnutí informací

'T -

rrnĚsrsrÝ únÁó xnynv

In,'u,,,.,
(.'.t ':!
|, , ,,,, ,,u L:. i.,,,''

,

Žáaost 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 investičníchplánů měst, obcía krajů pro rok 202ta projektu RSP (registr
stavebních projektů), kterY je určený na podporu stavebníků z celé Čn,vás žádáme o zaslání
investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2O2L. Resp.

seznamu investičních/stavebníchprojektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit
v Ietech 2O2L-2O22. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou
financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačníchtitu!ů či za
jejich podpory.
U těchto projektŮ prosím uved'te:

-název projekt
-popis projektu
-projektovou kancelář 1pot<ud již byl projekt zpracován)
-finančnírozpočet projektu
-plánovaný termín započetíprojektu
-předpokIádaný termín v,ýběrového řízení, popř. v,ýherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2O2L, pokud obsahuje podrobné
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Způsob poskytnutí informací:
-zaslání na e-mailovou adresu:
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Předem Vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem,

ól

Hlavní 1
439 81 Kryry

Město Kryry
Naše čj.:

tel.: 477 477 973

37812021/Kri,ry-2

Vaše zn.:
Dne:

26.3.2021

Vyřizuje:

Ivana Aujezdská

poskvtnutí informací
Město Kryry na základě Vašížádosti ze dne 17.3.2021 o poskltnutí intbrmací sohledem na zákon

č. l06/1999 Sb.. o svobodném přístupu k infbrmacím. r,e znění pozděišíchpředpisů. sděluje plán
investičníchzáměrů města pro období 2021-2022
1.)

Název projektu:
Popis projektu:

bytový dům (17 bj) - Jarní zahrada. Kryry
kompletní ,l,ýstavba bytového domu a infrastruktury

Projektová kancelář:

VALPRO.IEKT. Sdružení - Ing. Miloslav Landa,
IČ10439625.Partyzánská 93" 441 01 Podbořany

Stavbu započuía:

09i2()20

2.)

Název projektu:
Popis projektu:
Projektová kancelář:

Multifunkčníhřiště - Strojetice
výstavba multi funkčníhohřiště
MOTION construction s.r.o. Karlovarská 284.
437 83 Lubenec

Plánovaný termín započetí:

0912022

Předpokládaný termín VŘ:

06l2022
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S pozdravem

Ing. Miroslav Sahulka

místostarosta

IČo: oozoso80. DIČ: CZ00265080
Komerčníbanka. Žatec.č. ú. : l92148ll0l00

datová

scl-rránka:tzmbdbq www.kryry.cz
e-rnai l :podatelna@kryry.cz

