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Věc: Žádost o poskytnutí informací

Vážená paní na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, v odpověď' na Váš dotaz uvádím: S investičními akcemi, se kterými je v
rozpočtu města Týnce nad Sázavou pro nás|edujÍcÍ období počítáno, se můžete seznámit na
webových stránkách města, kde je schválený rozpočet pro rok 2020 vyvěšen -
http'//www.mestotYnec.cz/page. php?fp=rad n ice/dulezite-doku rnenty&artid=833 . Terminy
výběrových řízenI a realizace akci jsou závislé na plnění rozpočtu, proto nejsou dosud stanoveny.
jednotlivá výběrová řízenI jsou zveřejněna na webu města, kde je možné se s nimi seznámit.

S přáním hezkého dne

Lenka Morávková
Kancelář starosty

Město Týnec nad Sázavou
K Náklí404
257 41Týnec nad Sázavou
tel. +
moravkova@mestotynec.cz
www.mestotynec.cz
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REGISTR STAVE8NĹCH PROJEKTŮ

Žádost o poskytnut" informac"

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, vás žádáme o sděleni nás|edujÍcÍ informace:

Obsah žádosti/dotazu:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 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 2020. Resp. seznamu investičnjch/stavebnÍch projektů Či rekonstrukci,
které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány
z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského
úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchtQ pro,jektů prosím uved'te:
-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 2020, pokud obsahuje podrobné
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Způsob poskytnuti informací:
-zaslání na e-mailovou adresu:
V

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

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

S pozdravem,
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