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C=CZ
O=Město Kroměříž [IČ00287351]
2.5.4.11=Město Kroměříž

Public key:

Vyřizuje:
e-mail
č. tel.
datum
č.j.
poř.č.

Odbor občansko-správních agend
Oddělení právních činností
JUDr. Irena Gráfová
irena.grafova@mesto-kromeriz.cz
573321191, 723708821
13. ledna 2015
MeUKM/001912/2015
IN – 3/2015

RSA/2048 bits

Městský úřad Kroměříž
Ing. Soňa Mertová
pov.vedoucí odboru rozvoje města
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

Věc: Postoupení žádosti o informaci dle z.č. 106/1999 Sb.

Podle Směrnice

č. 2/2012 k poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím Vám v příloze po zaevidování postupujeme k přímému vyřízení žádost o
poskytnutí informací pro žadatele: AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1.
Žádáme Vás o odpověď na tuto žádost nebo pravomocné rozhodnutí o jejím odmítnutí
v zákonné lhůtě, spolu se záznamem o postupu při poskytování informace, které předejte na
naše oddělení do centrální evidence.

Děkujeme za spolupráci.

JUDr. Irena Gráfová
vedoucí oddělení právních činností
otisk úředního razítka

Příloha: Žádost o poskytnutí informace ze dne 12.1.2015

odesílatel
e-mail
datum
po et stran

Ing. Bc. Dagmar Zedníková
dagmar.zednikova@mesto-kromeriz.cz
30.1.2015
1

AMA, s.r.o.
Voron žská 144/20
460 01 Liberec

Vyjád ení – Žádost o poskytnutí informací
Na základ Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 12.1.2015 podáváme následující informaci
k p edpokládanému investi nímu plánu m sta Krom íže na rok 2015. Jedná se o akce, které schválilo
zastupitelstvo m sta Krom íže ve svém rozpo tu a o akce, které byly zapo aty v roce 2014 a v roce
2015 budou dokon ovány. V rámci Programového prohlášení 2014-2018 nebudou v roce 2015
realizovány nové investi ní akce.
1.

IPRM – revitalizace zelen , zóna jihovýchod

Popis projektu: M sto Krom íž v návaznosti na již úsp šn realizované projekty v rámci IPRM rozší il plánovaný okruh
revitalizovaného území o koncep ní ešení revitalizace ploch na sídlišti Oskol a Zachar. Všechny upravované plochy ešené
v projektu jsou ve ejným prostorem sídliš . Funk ní využití ploch se nem ní, dochází k rekonstrukci zpevn ných ploch,
povrch h iš a k obnov zelen
Rozpo et projektu:

29 455 114 K

Realizace projektu:

9. b ezen 2015 až 31. ervenec 2015

Zhotovitel akce:

SMO a.s. Otrokovice

2.

Rekultivace skládka Lutopecny – projekt v realizaci

Popis projektu: Obsahem projektu je rekultivace skládky Lutopecny. V rámci rekultivace dojde ke snížení plochy skládky.
Provedením rekultivace skládky se výrazn sníží riziko ohrožení životního prost edí, dojde k minimalizaci kontaminace
podzemních a povrchových vod, sníží se plocha skládky a provede se za len ní skládky do okolního prost edí se zvýšením
biodiverzity lokality. Skládka bude po obvod odvodn na p íkopy do Popovického potoka. Upravený a rekultivovaný povrch
bude zatravn n a osázen stromy a ke i. Po ukon ení rekultivace bude území sloužit jako lesopark s funkcí biocentra.
Rozpo et projektu:

65 761 563,00 K

Realizace projektu:

07/2014-08/2014

Zhotovitel akce:

Rovina a.s.

Oba projekty jsou spolufinancovány z finan ních prost edk strukturálních fond Evropské unie.
S pozdravem
Ing. Bc. Dagmar Zedníková
projektový manažer
odbor rozvoje m sta
tel.: +420 573 321 280

