Výroční zpráva za rok 2016
Na základě ustanovení par. 18 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím předkládá
Obecní úřad Nová Dědina zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016:
Počet podaných žádostí o informace: 1
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
Počet stížností podaných podle § 16a: 0

Mgr. Jarmila Bochezová

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

________________________________________________________________________________
Veřejný subjekt:
Název: Nová Dědina
Sídlo: Obecní úřad Nová Dědina

Žadatel:
Jméno a příjmení:

Milada Váchová

Bydliště:

Oblá 32, Brno, 63400

Datum narození:

25. 5 1995

tel:

725755408

email:

milada.vachova@gmail.com

Věc: Žádost o poskytnutí informace týkající se plánovaných investičních projektů a
projekční činnosti
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů se na Vás obracím formou žádosti o informace týkající se Vašich plánovaných
investičních projektů a plánované projekční činnosti, jejíž předmětem nebo součástí budou
pozemní stavby, vodohospodářské stavby, rekonstrukce, inženýrské sítě, novostavby a
dopravní stavby v období 2016-2018.
Žádám Vás tímto o zaslání seznamu výše uvedených projektů či rekonstrukcí s uvedením
informace týkající se plánovaného finančního rozsahu, také s uvedením předpokládaného termínu
výběrových řízení, pokud jsou plánována. Žádám, aby v seznamu byly zahrnuty i projekty a
rekonstrukce, které jsou případně dokončovány z předchozích let a budou financovány z veřejného
rozpočtu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.
Žádám o to, aby mi informace byla zaslána na email milada.vachova@gmail.com
V Brně dne 15. 2. 2015

Milada Váchová

Obec Nová Dědina
Nová Dědina 12, 768 21 Kvasice
IČO 287555
telefon 573 358 141, e-mail obecnovadedina@volny.cz

________________________________________________________________________________

V Nové Dědině 15. 3. 2016
Žadatel:
Jméno a příjmení:

Milada Váchová

Bydliště:

Oblá 32, Brno, 63400

Datum narození:

25. 5 1995

tel:

725755408

email:

milada.vachova@gmail.com

Odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace
V letošním roce naše obec uskutečňuje projekční činnost na vybudování kanalizace a ČOV,
zpracování Územního plánu obce a projekt zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů. Na všechny
tyto akce proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Vlastní realizace projektů proběhne, pokud se obci podaří
získat prostředky z vhodných dotačních titulů.

S pozdravem
Roman Polášek
Starosta obce

