
                                       

                           

                             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 2017 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 2017. 
Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete 
uskutečnit v letech 2017-2020. 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 2017, pokud obsahuje podrobné 
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše. 
 
Způsob poskytnutí informací: 
-zaslání na e-mailovou adresu:  
 
Žadatel: 

 
 
 
Předem Vám děkujeme za spolupráci. 
 
S pozdravem, 
 

 
 

 
 

 
 dne 22.3.2017 



Městská část Praha 13 
Úřad městské části 

Odbor majetkový, bytový a investiční 
 

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
 P13-16664/2017  23.3.2017 

 
Poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb., v platném znění 

 
na Vaši žádost jsme již odpovídali dopisem P13-00947/2017 ze dne 9.1.2017. 

 

K žádosti Vaší společnosti ze dne 4.1.2017 o poskytnutí a zaslání investičních plánů 
nebo seznamu projektů v období 2017 - 2020 Vám sdělujeme, že schválený rozpočet 
Městské části Praha 13 pro rok 2017 je zveřejněný, v souladu s právními předpisy, na 
našich internetových stránkách (www.praha13.cz). Tento rozpočet, který je k 
nahlédnutí i široké veřejnosti zahrnuje mimo jiné i plánované investiční akce. 
 

Veškeré Vámi požadované informace o realizaci jednotlivých investičních akcí jsou 
průběžně zveřejňovány, v souladu se zák.č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
na našich webových stránkách, případně na stránkách www.isvzus.cz., kde jsou v 
dostatečném předstihu informováni všichni uchazeči, kteří mají zájem o realizaci 
vyhlášených stavebních zakázek MČ Prahy 13 tak, aby mohlo proběhnout transparentní 
výběrové řízení na danou zakázku. 
S pozdravem 
 

Ing. Renáta 
Uramová vedoucí 
OMBAI 

 
 

 
 

Městská část Praha 13 IČ: 00241687 Tel. ústředna: epodatelna@p13.mepnet.cz 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5 

DIČ: CZ00241687 235 011 111 ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 

 

http://www.praha13.cz/
http://www.isvzus.cz/
mailto:epodatelna@p13.mepnet.cz
http://www.praha13.cz/

	12-2017-1_Redigováno
	12-2017-2_Redigováno
	Odbor majetkový, bytový a investiční
	AMA, s.r.o.




