
ŽÁDOST 

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

 
 

Žádost o informace k investičním plánům města pro rok 2015 
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace):  
Žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam 
stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2015 a budou 
financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů 
žádáme o 
- název projektu 
- stručný popis projektu 
- rozpočet projektu v mil. Kč 
- plánovaný termín započetí projektu 
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 
 
 
Způsob poskytnutí informace: do datové schránky 
 
Dne: 29.5.2015 
 
Odpověď na žádost: 
 
 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
odpovídáme na Vaši žádost ze dne 22.05.2015, č.j. MUMT 15062/2015. V příloze 
zasíláme tabulku s přehledem investičních plánů města Moravská Třebová v roce  2015. 
Doporučujeme Vám sledovat web města, kde jsou informace o změnách rozpočtu 
zveřejňovány. 
 
 
Ing. Miroslav Netolický 
vedoucí odboru rozvoje města 
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Investiční akce/rozsáhlejší oprava Popis 

Plánovaný termín 
zahájení VŘ 

Plánovaný termín 
zahájení realizace 

Rozpočet 
projektu v 

mil. Kč 

1. 
Realizace úspor energie - ZŠ Palackého, Moravská 
Třebová 

zateplení souboru budov 
ZŠ 

proběhlo v r. 
2014 

probíhá 31 

2. ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického 
vybudování infrastruktury 
pro 14 rodinných domů 

probíhá 07*2015 10 

3. Parkoviště u obchodního centra, Moravská Třebová 
zřízení parkoviště u OC 
Morava 

07*2015 08*2015 3 

4. 
ZŠ Čs. armády 179 - sociální zázemí pro přípravnou 
třídu 

vybudování toalety + šatna 05*2015 06*2015 0,25 

5. 
Rekonstrukce chodníku v ulici Lanškrounská, Mor. 
Třebová 

rekonstrukce chodníku 06*2015 07*2015 3,5 

6. 
Vestavba šaten do východní tribuny zimního 
stadionu 

vestavba šaten do 
východní tribuny 

proběhlo v 
05*2015 

05*2015 0,4 

7. Mosty Stříbrný potok - dokončení dokončení I. etapy  07*2015 08*2015 3 

8. Napojení pozemků v Sušicích na kanalizaci 
prodloužení kanalizace pro 
pozemky v Sušicích u pole 

06*2015 08*2015 0,65 

9. Obnova kanalizace Jiráskova – Komenského oprava kanalizace  
proběhlo v 

03*2015   
probíhá 3,6 

10. Výměna dešťové kanalizace na ul. Nádražní  
oprava od křižovatky 
s Lanškrounskou k ČD 

probíhá 06*2015 1,4 

11. Obnova kanalizace ul. Lidická oprava kanalizace 07*2015 08*2015 2,4 

12. Obnova kanalizace ul. Dukelská oprava kanalizace 06*2015 07*2015 2,9 

 


