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BODY.txt

Žádost o poskytnutí inřormací

Na základě zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inřormacím, ve

znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:

Obsah žádosti/dotazu:

V rámci mapování investičních plánů měst, obci a krajů pro rok 2918 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 investičních/stavebních

projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2619—2622.

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 prosim uvedte:

-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 2919, pokud obsahuje podrobné

inřormace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
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Způsob poskytnutí informací:

-zaslání na e-mailovou adresu: info©amamarketing.cz či

Žadatel:

AMA, s.r.o., IČO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

S pozdravem,

AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01

V Liberci dne 07.1.2019
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VYŘIZUJE. lng. Joscí'Roušul

TEL.:

DATUM: 28.01.2019

Véc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb

Vážená paní-,

Níže Vám zasílám odpověď na Vaší žádost o informace.

„Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy dostavba zbrojnice"

- Stavba požární zbrojnice

- Bomart spol.s r.o.

- 13.500.000 Kč

- 2010

- 02.2019

Rekonstrukce budovy Ideal Lux na budovu ÚMČ Praha 21"*

- Oprava, nástavba, přístavba, odstranění stavby, stávající budovy s administrativně-

výrobním charakterem na administrativní budovu

- neznámé

- neznámé

- neznámé

- neznámé

„Rekonstrukce zdravotního střediska Rohožník“*

- Oprava, nástavba, zdravotního střediska

- neznámé

- neznámé

- 12.2018

- neznámé

„Bytový dům Blatov"*

- novostavba bytového domu

- neznámé

- 60000000,-

- neznámé

- neznámé



„Dopravní hřiště — multifunkční sportoviště ul. Čentická"*

- novostavba s využitím stávajících stavebních objektů dopravního hřiště

- neznámé

- 300.000,-

- 2018

- 2019

,,Sportovné rekreační areál při ulici Kácovská (ORG 0080930)”

novostavba volejbalového hřiště

- BKN, spol. s r.o.

- 1.000.000,-

- 01.2019

- 05.2019

,,Rekonstrukce komunikaci Hulická"*

— Rekonstrukce komunikací Hulická

- Fan IT s.r.o. (?, zpracovatel studie)

- 27.100.000,— Kč

- 2018

- neznámé

„Rekonstrukce komunikací Domanovická"*

- Rekonstrukce komunikací Domanovická

- Fan IT s.r.o. (?, zpracovatel studie)

- 17.000.000,- Kč

- 2018

- neznámé

„Rekonstrukce tělocvičen MZŠ Polesná"*

- Rekonstrukce tělocvičen

— BKN, spol.s r.o.

- 8.000.000,- Kč

- 2018

- neznámé



„Běžecký tunel MZŠ Polesná"*

- novostavba běžeckého tunelu

- neznámé

- 34.400.000,- Kč

- 2018

- neznámé

Poznámka:

* Název akce se může změnit v závislosti na možném přidělení finančních prostředků a

vedení akce v účetnictví.

S pozdravem

 

Ing. Josef Roušal

Pověřený zastupováním tajemníka

ÚMČ Praha 21
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