
                                     
                          
                             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 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 projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 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.
 
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 2023, 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,

V Liberci dne 2.3.2023
 



 

Statutární město Přerov 

Magistrát města Přerova 
Odbor řízení projektů a investic 

Oddělení investic 

Bratrská 34 

750 02 Přerov 2 

pracoviště: Bratrská 34 

tel.: +420 581 268 111 – ústředna 

www.prerov.eu 

 

 

 Naše č.j.: MMPr/046954/2023 

Sp. sk. zn.: 84.1 

Vyřizuje:

Datum 9.3.2023 

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací 

 

Vážený žadateli, 

 

dne 2.3.2023 obdrželo statutární město Přerov Vaši žádost o poskytnutí informací podle 

zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naše č.j. MMPr/041719/2023, 

týkající se poskytnutí informací k investičním plánům našeho města. 

 

Investiční plány města pro rok 2023 schválilo Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání dne 

5.12.2022 pod usnesením č. 41/2/5/2022 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 

2023. Odkaz na usnesení je: 

https://www.prerov.eu/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva-1.html 

 

Následně byl dne 12.12.2022 vložen na web www.prerov.eu schválený rozpočet, včetně 

investičního plánu roku 2023, s výhledem do 2025, včetně financování. Podrobné informace 

naleznete v odkazu:  

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/hospodareni-mesta/rozpocet-a-strednedoby-vyhled-

rozpoctu.html 

 

https://www.prerov.eu/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta-2022-2026/predlohy-k-zasedani-

zastupitelstva/ 

 

Informace je možno získat také v rozklikávacím rozpočtu  https://rozpocet.prerov.eu/ 

 

Další požadované informace můžete naleznout také na webech: 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/investice-a-rozvoj/investicni-akce-mesta/prehled-investic-

podle-cerpani-rozpoctu/ 

 

https://smlouvy.gov.cz/ 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Ivana Pinkasová, v.r. 

vedoucí odboru řízení projektů a investic 

 

   

https://www.prerov.eu/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva-1.html
http://www.prerov.eu/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/hospodareni-mesta/rozpocet-a-strednedoby-vyhled-rozpoctu.html
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/hospodareni-mesta/rozpocet-a-strednedoby-vyhled-rozpoctu.html
https://www.prerov.eu/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta-2022-2026/predlohy-k-zasedani-zastupitelstva/
https://www.prerov.eu/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta-2022-2026/predlohy-k-zasedani-zastupitelstva/
https://rozpocet.prerov.eu/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/investice-a-rozvoj/investicni-akce-mesta/prehled-investic-podle-cerpani-rozpoctu/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/investice-a-rozvoj/investicni-akce-mesta/prehled-investic-podle-cerpani-rozpoctu/
https://smlouvy.gov.cz/

