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 2018 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 2018. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2018-2021. 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 2018, pokud obsahuje
podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Způsob poskytnutí informací:
-zaslání na e-mailovou adresu:

či

Žadatel:
AMA, s.r.o., IČO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem,
Pavlína Bouzková
AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Tel.:
E-mail:
V Liberci dne 11.1.2018

ve Varnsdorfu 20.02.2018

Vážená paní Bouzková,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací, Vám v příloze zasíláme investiční plán
města Varnsdorf na rok 2018.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf

Invetiční plán města Varnsdorf pro rok 2018

Název projektu a popis projektu
Realizace parkoviště ul. Karolíny Světlé
Realizace parkoviště Pod Hrádkem, u PČR,ul. Kostelní,Husova
Revitalizace sídliště- Západní vnitroblok -parkoviště, komunikace,chodník, osvětlení, mobiliař
Rekonstrukce parkoviště Západní podél bazénu
PD lávka Horní Nábřeží
Realizace lávky Dolní Nábřeží
PD k ÚŘ a SP rekonstrukce náměstí
IZŠ Karlova - celková oprava střechy
Umělé zavlažování venkovního travnatého hřiště u Sportovní haly
Vííceúčelové hřiště s umělým povrchem u Sortovní haly
Výstavba 2 ks beach voleybalového hřiště vč. oplocení, vybavení
Fotbalový stadion - oprava hřiště s umělým povrchem
Fotbalový stadion - výstavba nového travnatého treninkového hřiště
Zateplení bytového domu č.p. 2290
Hřbitov - úprava vnitřních přístupových cest - hl.cesta od Kaple k Pohrřební službě
Budova divadla - PD herecké zázemí, šatny, sociální zařízení
Realizace stavebních úprav budovy TSmV
Vodovod, dešťová a splašková kanalizace v ulici Aloise Jiráska
Dešťová kanalizace Kubelíkova
Chodníky a komunikace - dle rozhodnutí RM

Finanční rozpočet
projektu v Kč
1 500 000
2 500 000
8 000 000
1 200 000
2 300 000
100 000
600 000
2 500 000
350 000
2500000
1 000 000
7 000 000
2 900 000
2 500 000
2 000 000
350 000
1500000
6 500 000
2 000 000

Předpokládaný
termín vyhlášení
VŘ

Plánovaný termín
započetí
projektu/realizace

březen /duben
červen
duben
březen

červen
květen

srpen
červenec - srpen
červenec - říjen
duben - květen
březen
září
červen
červenec -září
červenec -srpen

duben
květen
březen
srpen
březen
březen

červenec - srpen
červen
červen - červenec
září - říjen
květen - červen
květen - červen

červenec
květen
březen

červen
září - říjen
srpen - listopad
květen - červenec

