
ŽÁDOST 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Žádost o informace k investičním plánům města pro rok 2014 
 
Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace):  
Žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam 
stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2014 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: 27.5.2014 
 
Odpověď na žádost: 
 
 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
odpovídáme na Vaši žádost ze dne 14.5.2014, č.j. MUMT 13221/2014. V příloze 
zasíláme tabulku s přehledem investičních plánů města Moravská Třebová v roce  2014. 
Jde o stav dle rozboru hospodaření k 30.4.2014. 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. Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a  modernizace ČOV  dokončení kanalizace dle SOD 
proběhlo v r. 

2013 01*2014 28 
2. Zimní stadion - obnova solankovodu obnova solankovodu 04*2014 06*2014 2,5 
3. Latinská škola - rekonstrukce objektu rekonstrukce objektu 05*2014 06*2014 1,7 
4. Vybudování parkoviště Komenského, demolice objektu demolice a výstavba parkoviště 06*2014 07*2014 4 
5. Volnočasový areál Knížecí louka  IN-LINE stezka vybudování in-line dráhy 05*2014 06*2014 5 
6. Fit stezka Křížový vrch cvičební prvky v přírodě 06*2014 07*2014 0,27 

7. ZTI lokalit pro bydlení 
vybudování infrastruktury pro 
RD 05*2014 06*2014 6 

8. Realizace úspor energie – ZŠ Palackého, Moravská Třebová zateplení souboru budov ZŠ 07*2014 10*2014 38 
9. Vyřešení protispádu zatrubněného potoka z ul. Údolní výměna potrubí 04*2014 05*2014 1,7 
10. Úpravy kanalizace Jevíčská vč. přeložky kabelu VO výměna kanalizace a přeložky 05*2014 07*2014 8 

11. Zemní val Strážnického 
ochrana proti přívalovým 
dešťům 04*2014 05*2014 1,5 

12. Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/368, Mor. Třebová vybudování cyklostezky 05*2014 06*2014 5,8 
13. Cyklostezka Brněnská - Gorazdova, Moravská Třebová vybudování cyklostezky 05*2014 06*2014 3,4 
14. Cyklostezka podél silnice III/36825, Moravská Třebová - Jevíčská vybudování cyklostezky 06*2014 07*2014 1,6 
15. Rekonstrukce chodníku v ulici Jevíčská, Mor. Třebová rekonstrukce chodníku 06*2014 10*2014 1,7 
 


