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Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpistl, vás žádáme o sdělení následující informace: 

Obsah žádosti/dotazu: 

V rámci mapování investičních plánťi měst, obcí a krajťi pro rok 2023 a projektu 
RSP (registr stavebních projektťi), který je určený na podporu stavebníkťi z celé 
ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánťl Vašeho města, Krajského 
úřadu či obce pro rok 2023. Resp. seznamu investičních/ stavebních 
projektO 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 titulťl či za 
jejich podpory. 

U těchto P-rojektU P-rosím uveďte: 
-název projekt 
-popis projektu 
-projektovou kancelář (pokud j iž 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 bodťl uvedených výše. 

ZP-ťisob ROSkyJ;nutí informací: 
-zaslání na e-mailovou adresu: z.matv.sova@amamarketing.cz 

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

Předem Vám děkujeme za spolupráci. 

S pozdravem, 

Zdenka Matysová 
AMA, s.r.o., Voroněžská 144/ 20, Liberec 1, 460 01 
Tel.: 484 847 802 
E-mail: z.matv.sova@amamarketing.cz 
V Liberci dne 2.3.2023 



Vážení, 

Městský úřad Ostrov 
tajemnice 

V Ostrově dne 07.03.2023 
č. j. 10251/7 /2023 

Vaše žádost ze dne 02.03.2023, č.j. 10251/2023 dle zákona 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu 
k informacím, byla předána ke zpracování odboru městských investic a správy. 

Odbor městských investic a správy sděluje následující: 

Plán investic je každý rok zveřejněn v rámci rozpočtu města pro daný rok na webových stránkách 
města. Dále jsou požadované informace o jednotlivých plánovaných akcích města veřejně 
přístupné na webových stránkách města Ostrov ve Strategickém plánu města Ostrov, 
https://archiv.ostrov.cz/assets/File.ashx?id org=l 1588&id dokumenty=23714. 
Mimo uvedené akce město provádí řadu drobných oprav a rekonstrukcí. Veškeré podrobné 
informace o probíhajících veřejných zakázkách včetně jejich vyhodnocení jsou k dispozici na 
veřejně přístupné portálu E-ZAK. V příloze soupis hlavních investičních akcí a oprav města 
Ostrov plánovaných v roce 2023. 

S pozdravem 

Příloha: soupis investičních akcí a oprav 

Ing. Jan a Digitálně podepsal 

P 
v h Ing. Jana u n Co C Punčocháfová 

Datum: 2023.03.07 
ářová 1•,s9:26 +01·00· 

Ing. Jana Punčochářová 
tajemnice MěÚ 


