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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 informzace

Obsah žádostizdotazu:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2023 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 2023. Resp.

seznamu investičních/stavebních projektůvci rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit

vletech 2023-2024. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou

financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za

jejich podpory.
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-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' 2023, pokud obsahuje podrobné

informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Způsob poskyanutí informací:

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

 

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

S pozdravem,

Zdenka Matysova’

AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
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Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha-Libuš

2. 3. 2023 707/2023/2 pí Pichová, p. Borský 7. 3. 2023

Věc: Žádost o informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní Matysová,

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaší žádost ze dne 2. 3. 2023, týkající se zaslání informace ohledně

investičních plánů MČ Praha-Libuš na rok 2023-2024. V přípravě jsou realizace následujících

investičních akcí :

1. ZŠ sRVJ Písnice - Rekonstrukce a přístavba ZŠ v Praze Pisnici, projektová příprava,

zpracovává projektová kancelář Rusina-Frei, s r.o, předpokládané náklady 200 mil“ Kč sDPH,

předpokládaný termín vydání stavebního povolení 2023, realizaci dle možností finančního zajištění

ZŠ Meteorologická — Rozšíření kapacity ZŠ Meteorologická — projektová příprava

Nástavba a přístavba objektu Libušská č.p. 81, Libuš — budova hasičské zbrojnice SDH Libuš,

projednání společného řízení, zahájení realizace 09/2023

Rekonstrukce podkroví na objektu Libušská 35, Praha 4 - Libuš — projektová příprava

Rekonstrukce elektroinstalace vMŠ Mezi Domy, Praha 4 - Písnice — termín realizace 07-

08/2023

Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ K Lukám, Praha 4 - Libuš — termín realizace 07-08/2024

Rekonstrukce kotelny V MŠ K Lukám, Praha 4 - Libuš — projektová příprava,

Revitalizace rybníku Obecňák, Praha - Písnice, projektová příprava

S pozdravem

Ing Jindřich Sochůrek v.r.
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