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Sekretariát OÚ Staré Město

žádost o poskytnutí informací
V

RSP

REGISTR STAVEBNÍCH PROJEKTŮ

Žádost o poskytnut" "nformac"
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás
žádáme o sdělení následujkí informace:

Obsah žádosti/dotazu:
V rámci mapováni investičních plánů měst, obci 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 investičnjch/stavebnÍch projektů či rekonstrukci, 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 těchtQ projektů prosím uved'te:
-název projekt
-popis projektu
projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řizenI,
popř. výherce
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2019, pokud obsahuje podrobné
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Způsob poskytnutí informaci:
-zasláni na e-mailovou adresu:

Či

V

žadatel:
AMA, s.r.o., IČO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
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S pozdravem,
Pavlína Bouzková
AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Tel.:
E-mail:
V Liberci dne 07.1.2019
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Obec Staré Město
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Jamnická 46
PSČ 738 01

AMA, s.r.o.
IČ: 61327557

Telefon
558 624 042

Voroněžská 144/20
460 01 Liberec 1
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Bankovní spojení:
1682043319/0800
IČO
005 769 48
Nejsme plátci DPH

Váš dopis značky/ze dne

08. 01. 2019

Naše mačka

OÚ/31/2019

Vyřizuje

Mgr. Jiří Roško

Staré Město dne

09. 01. 2019

Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Dne 08.01. 2019 obdržel Obecní úřad ve Starém Městě žádost od společnosti AMA, s.r.o., o zaslání
investičních plánů Obce Staré Město pro rok 2019 , resp. Seznamu investičních/stavebníeh projektů či
rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány
z předchozích let a budou ňnancovány z ŕo@očtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.
U těchto projektu žádáte o:

-

Název projektu
Popis projektu
Projektovou kancelář
Finanční rozpočet projektu
Plánovaný termín započetí projektu
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele, příp. výherce

K tomuto vám sdělujeme náskduiícĹ'
V letošním roce předpokládáme realizovat tyto akce:

1. Výstavba kanalizace ulice Lazecká a ulice Pod Hůrkama - obec Staré Město - Samotná
výstavba bude realizována na zmíněných ulicích a bude sloužit především pro napojení
stávajících, ale i budoucích nemovitostí na kanalizační řád. Projektovou dokumentaci
zpracovává v současné době projekční kancelář Hausing s.r.o., Mosty u Jablunkova 275,
739 98. Rozpočtovaná cena stavby činí 4 500 000 KČ bez DPH. Termín započetí realizace
konec roku 2019, případně začátek roku 2020. výběrové řízení na dodavatele stavby není
v současné době vyhlášeno, předpokládaný termín vyhlášení výběrového řízení duben květen 2019.
2. Výstavba kolumbária na místním hřbitově - obec Staré Město - Samotná výstavba bude
realizována na místním hřbitově v obci Staré Město. Projektovou dokumentaci nracovává
v současné době projekční kancelář Iiig. arch. Boris Petrov, Mánesová 480, Frýdek, 738
01 Frýdek-Místek, IČ: 18981518. Rou)očtovaná cena stavby činí 850 000 KČ bez DPH.
Těmín započetí realizace konec roku 2019, případně začátek roku 2020. výběrové řízení na
e-mail: starosta(a ,"tare-mesto.cz

www.stare-mesto.cz

dodavatele není v současné době vyhlášeno, předpokládaný termín vyhlášení výběrového
řízení duben - květen 2019.
Požadovaný seznam investiČních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánuje Obec Staré
Město uskutečnit v letech 2019-2022 nemá OÚ Staré Město vypracovaný.

,, otisk úředního razúka"
Mgr. jiří Roško
starosta obce

e-mail.' starosta'a stare-mes/o.cz

www.stare-mesto.cz

