Městský úřad Dobruška
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška
IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879

Tel: 494629580
Fax:
Datová schránka: mgjbetz
Email podatelny:
posta@mestodobruska.cz
https://www.mestodobruska.cz/

Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Dne 06. 01. 2022 byl povinný subjekt Městský úřad Dobruška požádán o poskytnutí informace podle
zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:
Žádáme Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o
poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022.
U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- lokalita stavby
- zajištěno financování projektu ANO / NE
Povinný subjekt - Městský úřad Dobruška požadované informace poskytl dne 21. 01. 2022. V
souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí
informací tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Odpověď povinného subjektu:
Město Dobruška v roce 2022 dokončuje dva investiční projekty zahájené v roce 2021:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická
výstavba víceúčelové sportovní haly
97 mil Kč
projekt zahájen v roce 2021
Dobruška, ulice Pulická
financování zajištěno
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Stavební úpravy městského úřadu v Dobrušce
stavební úpravy části budovy hotelu pro účely městského úřadu
22 mil Kč
projekt zahájen v roce 2021
Dobruška, ulice Solnická
financování zajištěno

V roce 2022 neplánuje další projekty týkající se pozemních staveb (tedy budov).
S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.
Uveřejněno dne 21. 01. 2022
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