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Př'jemceI obec@obecuhrice.cz

Přílohyi

Žádost o iníolmace.docx (21'B kB);

Dobrý den,
obracÍm se na Vás s žádostí o poskytnutí informacíve smyslu zákona č. 106/1999 sb' Z důVodtl
shromažd'ování dat do školníhoprojektu, který V tomto roce budu VykonáVat'
Za

pos(yr_t' info_mac Vá'n piedem děkuj

S pozdravem

'

ŽÁoosr o posxyrrvurí tNFoRMAcE
ve smyslu zákona č' 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacirn,
ve znění pozdějších předpisů

Veřejný 5ubjektI
NázeV: Uhřlce

sídlo obecní úřad Uhřice
žedettl:
Jméno a příjmeníi
BYd iště;

Datum narozeni:
tel
ema ili

Věci

Žádost o poskytnutí informace týkajícíse p1ánovaných investičních projektů a projekční
činnosti

Ve 5my5 u zékona č 106/1999 sb', o svobodném přístupu k informacim, Ve zněnípozdé]šíchpředpi5ů
5e na Vá5 obracím forÍnou žádostl o lnformace týkaiící5eVaš]ch plánoVaných inVe5tičnlch projektů a

ánované projekční činnosti, jejížpředmětenl nebo 5oučá5tíb!rdo!] pozemní stavby,
Vodohospodářské stavby, rekonstrukce, inženýrské sítě, novostavby a dopraVní stavbY V obdobl
p

2016-2018.
Žádánr Vás tímto o zas ánl seŽnamu Výše uvedených projektů č] rekonstrukcí 5 uVedenim inforrrráce

týkaiícl se plánovallého finančníhorozsahu, iaké s uVedením předpok ádaného terrnínu VýběroVých
řlzeni, pokud jsou pLánoVána' Žádárn, aby V 5eznarnu byly zahrnuty proiekty a reko|5trukce, které ]sol]
případně dokončoVány z předchozích et a budou f nancovény z Veřejného rozpočtu nebo z dotačnicl
t tu ů či za jejich podpory.

Žaoor o Lo oo} ni 'n!orrd'" b,'o lds dl

'

Brně dne

15 2' 20l)

o

odslané I]/291

22 2.2A16

Re: Žádost o
odesilatel: obec
Příjemce:

-

savaia'cz!!ebmail

_

obec <ob€@obecuhr

pos$nutí informací

<obec@obecuhÍice.cz>

ce'cz>

rsq2l2016
1>

Dobrý den panl

školu/
nemáme mateřskoÚ ani základní
0028785z
Uhřice
/1Č|
obci
V
k Vaši žádosti sděluji'
kam děť dojíždějído školy:

l4orkovice,

řffi i:'''*#iiil5;''BíJítr{!L5*l]!*ů[;n*
S pozdravem
lV]iroslaVa Bartošíková

starostka obce

tel.725127268

|'J

hřice

08127

22

2'2a16

od$lané{1/2s8]_ savana czwebmail obec <obe@ÓbecuhÍ ce'cz>

Re: Žádost o poskytnutí informací
Odesilatel: obec
PřÍemce:

<obec@obecuhrice.cz>

2210212016 A7:53

Dob.ý den
posílám informace dle Vašížádosti,naši odpověd'z 19.2.2016 považujte za bezpředmětnou, došlo jen k
nedorozumění

Plárované i1vestičníprojekty a projekanl či1nosti obce tJhř:ce i Ico

o

oz87857/ aa rok 2016/201B

Výběrové řízeníduben 2016
školy 15o0oo kč
Výběrové řízeníbřezen 2017
rok 2017 rekonstrukce děbkého hřišG 600000 kč
pro.jekt Výběrové řízení 1Q 2017
nenízatím
sooooo,-kč
odhad
rekonstrukce hřbitova
rok 2016 přísďešek

areál

rok 2018 neníznámo

s pozdravem
Miroslava BartošÍková
starostka obce t]hřice

býValé

