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Informace č. 1/2020 - Investiční akce města na rok 2020
Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. investiční akce
města Loštice v roce 2020, evidované pod č. j. 222/2020 ze dne 6. 2. 2020.
Městský úřad Loštice, prostřednictvím elektronické podatelny, obdržel dne 6. 2. 2020 žádost
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím –
investiční akce města Loštice v roce 2020.
Odpověď odeslána elektronicky dne 11. 2. 2020.
Přístavba hasičské zbrojnice
o přístavba nové garáže k dosavadní budově hasičské zbrojnice
o v roce 2020 probíhá dokončení realizace projektu z roku 2019
Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na náměstí Míru
o v roce 2020 bude probíhat 2. etapa restaurování památky
Úprava veřejného prostranství ul. Pod Luštěm – místní komunikace, chodníky, veřejné
osvětlení
o komplexní úpravy prostoru Pod Luštěm
o realizace – do konce roku 2020
o projekt: Ing. Tomáš Tužín
o projektu bude předcházet oprava elektrického vedení NN v lokalitě
Kouzelná zahrada v Duhové školce
o obnova hracích prvků pro děti v zahradě mateřské školy
o termín: 2020
Naučná stezka Vandr s Liškou Bystrouškou a Tvarůžkem
o herní prvky pro děti v žádlovickém zámeckém parku
o termín: 2020
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Mateřská škola – stavební úpravy – změna užívání na ZUŠ A. Kašpara
o rekonstrukce jedné z budov v areálu na Základní uměleckou školu
o termín: 2020
o projekt: Ing. arch. Milan Heidenreich
Rekonstrukce sídliště Sokolská
o rekonstrukce chodníků a parkoviště v celé lokalitě sídliště na ul. Sokolská
o termín: 2020

