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Na základě zákc" č. 1Ů6/1999 §b.ř o svobodném přístupu k inforrnacím, ve zněnř poždffších předpisů, vás
žádáme o sdělení ná§Iedtů.íď informacĚ:

#á€Fbc:,,:hag:Vj€n#Eye€:#wr:Cehupr'čáennůý*S:'ogproír:š:aÉ:bpnEůr°zkáťé2ka,PvngseEudgmpe(noe9i:iáni
investičních p!ánů Vašeh® města!, Krajskéh® ůřmu či ®bge pre rak 2021. RĚsp.
sezn@mu i nve§tičních/5ffivebni'd prsjektů či pekon§truk€Í, lE:txi:=mE plánqjem uskmtirŤit
v lete€h ZOZ1.2022, Případflě j5®u d®keflčoyány z předchozích let a buď®u finan"ány
z rozp®ďtu mě5ta, ®bce, kraj§kffio ůřadu nebo z dctačhích ti"iů čÍ za jejich podpory,
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-zaslání na e-mailovou adresu : 
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Předem Vám děkujeme za §po!upráci.

S pQzdravem,
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Vaše znaěka:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:

Vyfizuje:
Teleťon:

E-mai':

Damm: 23.03.2021

AMA' 6.r.0.

Vážená paní
Na základě Vaší žádůsti, zs d«€ 17.Ů3.2021, o informaó\i ve smyslu zákona č. ] 06/199 Sb. Vám
zasíláme
Schválený kap

nfira mĚ!

é iHfůmače:
iý rozp®čet stžLtLitám"o města Ostravy pro ťok 2021 členěmý dJe

•    orgmízačníůh
Rovněž přikládáme komentář, jčnž ®bsahuje struěný pobis jednotl`ivých inv€stiěmích průjektů a byl
podkladem v procesu schvalování rozpočtu statutámího města Ostravy na rok 2021.

Kapitálový  rožpoěet  statutámfflo  mě§ta  Ostmvy  pro  rok  2021   byl  schvál€n  na   ]9.  zasedání
zastupitelstva   města   usnescním   ě.   l lsl/ZM1822/19   ze   dne   11.12.2020.   PřiJožené   ptidklady
v tabulkové  podabě  zqbrazují   název  prcíjŘktu,   rinančni  náklady  jednotlivýah   stavěb,   způsob
financování, termi'n zahájenť a předpQkl`ád@ný t€rmín ukončení projek" v lstech.  Magistrát města
Ostravy  bohužel  nepr®vá\dí  eviden€i  předpokládaných  t€mínů  výběrových  řízení  na  zhotovitele
j ednotlivých staveb, jelikož jsou *ermíny rivislé na mnoha pFoměftHých,
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