
Dotaz ze dne 3.2.2016, č.j. MmP 9441/2016 

Žádost o  poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

Dovoluji si Vás oslovit za společnost ………… a jejím projektem určeným na  podporu stavebníků v ČR.  V rámci tohoto 

projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních 

plánů Vašeho města/obce pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 

2016 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.  

 

U těchto projektů žádáme o : 

- Název projektu 

- Stručný popis projektu 

- Rozpočet projektu v mil. Kč 

- Plánovaný termín započetí projektu 

- Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 

 

V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy ke schválení dojde. 

 

Způsob poskytnutí informace: 

- Zaslat pomocí datové schránky 

 

Omylem jsme tuto zprávu odeslali z datové schránky společnosti…… Pokud jste na tuto žádost již reagovali, považujte tuto 

zprávu za bezpředmětnou. 

 

Odpověď na dotaz ze dne 8.2 2016 k č.j. MmP 9441/2016 
 
V reakci na Váš dotaz uvádím, že požadované informace v níže uvedeném znění jsme odeslali dne  20.1.2016, č.j. MmP 
4590/2016: 
 
 
Vážená paní,  
na základě Vaší žádosti ze dne 11.1.2016 Vám sdělujeme následující: 
 
1/  Investiční plán je dán rozpočtem města, který schválilo zastupitelstvo města  na svém jednání  dne  17.12.2015. 
Rozpočet města je zveřejněn na webových stránkách města na adrese:  
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-ekonomicky/hospodareni-mesta/rozpocet-
mesta/?file=26655&page=43090&do=download 
 
2/  Plánované termíny započetí projektů (akcí) jsou závislé na vyhlášení a ukončení příslušných výběrových řízení projektů, 
které jsou vč. termínů a vítězných uchazečů zveřejňovány a volně přístupny na adrese: Veřejné zakázky města Pardubice 
 
3/ V rozpočtu města 2016 jsou uvedeny i akce přecházející z roku 2015. 
 
Na základě Vaší žádosti Vám tuto odpověď zasíláme do e-mailové schránky na adresu:   
 
S pozdravem 
 
 
Jana Koblížková 
  
vedoucí ekonomického oddělení 
odbor majetku a investic 
Magistrát města Pardubic 
  
telefon: 466 859 529 
www.pardubice.eu 
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