
 

From: František Zlámal [mailto:frantisek.zlamal@prerov.eu] 

To: Sent: Fri, 15 Feb 2013 07:00:56 +0100 

Subject: RE: Žádost o poskytnutí informací 

Investiční plány města pro rok 2013 – odpověď na dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážení, 

statutární město Přerov obdrželo dne 04.02.2013 zaslanou elektronickou poštou Vaši žádost o 

poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.) o 

zaslání investičních plánů města pro rok 2013. 

Na 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova (ZM) dne 04. února 2013 bylo schváleno rozpočtové 

opatření, kterým byly schváleny prostředky na financování investičních akcí města a následně 

zveřejněno na internetových stránkách statutárního města Přerova www.prerov.eu v sekci 

MAGISTRÁT / Hospodaření města / Rozpočtová opatření na adrese:. 

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/hospodareni-mesta/rozpoctova-opatreni/.  

Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., včetně Předběžného oznámení veřejného zadavatele a 

veřejných zakázek malého rozsahu jsou zveřejněny na internetových stránkách statutárního města 

Přerova www.prerov.eu v sekci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na adrese: 

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/verejne-zakazky-a-vyberova-rizeni/verejne-zakazky/verejne-

zakazky-dle-zakona-c-137-2006-sb-od-1-9-2011.html  

S pozdravem 

*********************************************************** 

Ing. František Zlámal 

Magistrát města Přerova 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Oddělení koncepce a rozvoje města 

Bratrská 34 

750 11 Přerov 

telefon: 581 268 610, 724 584 814 

fax: 581 268 637 

e-mail: frantisek.zlamal@prerov.eu 
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From:  

Sent: Monday, February 04, 2013 11:00 AM 

Subject: Žádost o poskytnutí informací 

 

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 a obcí pro rok 2013 a projektu RSP (registr stavebních 

projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů 

Vašeho města pro rok 2013. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které 

plánujete uskutečnit v letech 2013-2015. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou 

financovány z rozpočtu města 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 2013, 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. 

 


