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Informace č. 1/2021 – Projekty plánované městem Loštice na rok 2021
Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. je evidované pod č.j.
557/2021 ze dne 25.03.2021.
Městský úřad Loštice obdržel dne 17.03.2021 prostřednictvím e-mailu žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – plánované
projekty na rok 2021.
Dne 25.03.2021 byla elektronicky zaslána odpověď tohoto znění:
Projekty plánované městem Loštice na rok 2021:
1) Úprava přechodů pro chodce a místní komunikace na ul. Komenského a Malém
náměstí (Etapa 2 – zpevněné plochy na Malém náměstí)
o jedná se realizaci dešťových přípojek a provedení nových zpevněných ploch
o realizace proběhne v roce 2021
o projekt: Ing. Tomáš Tužín
o aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele
2) Oprava místní komunikace ve Vlčici
o jedná o opravu povrchů místní komunikace
o aktuálně probíhá posouzení žádosti o dotaci na MMR ČR
3) Výměna krovu a krytiny na budově radnice v Lošticích
o aktuálně byla ukončena projektová fáze, probíhá povolovací řízení
o půjde o provedení nového střešního pláště budovy nám. Míru čp. 66/1, v Lošticích
4) Rekonstrukce ordinace Loštice
o aktuálně se projektuje PD pro provádění stavby
o projekt: PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.
o podstatou projektu je rekonstrukce nevyhovujících prostor
o samotná realizace rekonstrukce je plánována rok 2021
5) Nakládání se srážkovými vodami v areálu ZŠ Loštice
o jedná se o projekt spočívající ve zhotovení dvou akumulačních nádrží s přepadem do
vodního toku
o projekt: Ing. Petr Götthans
o realizace bude zahájena dle úspěchu žádosti o dotaci (předpoklad 2021)
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