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ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
Žádost o informace k tiskům 

 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 

  
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2021 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 
2021. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které 
plánujete uskutečnit v letech 2021-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích 
let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních 
titulů či za jejich podpory. 
  
U 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 2021, pokud obsahuje podrobné 
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše. 
  
Způsob poskytnutí informací: 
-zaslání na e-mailovou adresu: z.matysova@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.matysova@amamarketing.cz 
V Liberci dne 17.3.2021 
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Odpověď na žádost:  
 
Dobrý den paní Matysová, 
 
na základě vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vám v příloze 
zasílám požadované informace k plánovaným stavebním akcím města Moravská 
Třebová. Dle vašeho požadavku jsem uvedla jen stavební projekty a rekonstrukce, u 
kterých ještě nemáme vysoutěženého zhotovitele. U některých akcí ještě nemáme 
hotový projekt, proto neznáme předpokládané náklady. Pro bližší informace 
doporučujeme sledovat webové stránky města www.moravskatrebova,cz 
 
 
S pozdravem 
 
Bc. Petra Procházková 
referent investic 
Odbor investic a správy majetku 
________________________________ 
Městský úřad Moravská Třebová 
nám. T.G. Masaryka 29 
www.moravskatrebova.cz  
 
Tel.: +420 461 353 106 
Mob.: +420 734 872 587 
E-mail: pprochazkova@mtrebova.cz 

 
 
 
 
Způsob poskytnutí informace: e-mail 
 
Dne: 31. 03. 2021 
 

http://www.moravskatrebova.cz/
mailto:podehnalova@mtrebova.cz

