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Vaše značka:  
Ze dne: 04. 01. 2023 
Č. j.: MULTM/0001795/23/KST/ECh 
Sp. zn.: MULTM/0001011/23/KST/ECh 
  
Vyřizuje: Bc. Martina Skoková 
Telefon: +420 416 916 206 
E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 
 
Litoměřice 06. 01. 2023 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane inženýre, 
 
dne 04.01.2023 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících informací: 
 
Požadované informace: 

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 
2023.  

U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov 
bez infrastruktury) a to: 

- název projektu 
- stručný popis projektu 
- rozpočet projektu v mil. Kč 
- plánovaný termín započetí projektu 
- lokalita stavby 
- zajištěno financování projektu ANO / NE 

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat 
a vytvářet na základě naší prosby nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání 
kopií výše plánovaných investičních záměrů. V případě, že s uvedenými novými 
informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání. 
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Poskytnuté informace: 

Seznam investičních akcí plánovaných na rok 2023, tzv. Akční plán města Litoměřice 
Vám poskytujeme odkazem na již zveřejněný dokument: 

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/AkcniPlan-2023.pdf 

S pozdravem 

Bc. Martina Skoková 
vedoucí odboru KSaT 
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