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Webové stránky města

Informace č. 2/2017 – Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – Plán
investičních akcí města Loštice pro rok 2017
Žádosti ze dne 30. 1. 2017 a 16. 2. 2017 (č. j. 237/2017 a č. j. 376/2017)
Odpověď žadatelům odeslána dne 21. 03. 2017 prostřednictvím systému datových
schránek.
Seznam investičních akcí města Loštice v roce 2017, schválený Zastupitelstvem města
Loštice usnesením č. 19/16 na 19. veřejném zasedání dne 16. 3. 2017:
-

nákup nové sekačky na trávu, včetně výklopného zařízení
vybudování sběrného dvora, Moravičanská ulice
vybudování přístřešku na sety a kulisy u kulturního domu
rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Olomoucká, Bezručova, Sokolská
výměna svítidel v základní škole
výměna podlahových krytin v mateřské škole ve 2 třídách mateřské školy
rekonstrukce sociálního zařízení na koupališti
rekonstrukce objektu č. p. 454, Moravičanská ulice – 4 bytové jednotky + nebytové
prostory pro Loštickou lesní s.r.o.
rekonstrukce podkrovních bytů na ulici Hradská – nedostatečná izolace
vybudování infrastruktury pro 23 stavebních parcel lokalita Na Pešti
výstavba rekreační naučné stezky v areálu lesa u letního koupaliště, pouze v případě
získání dotace ze SZIF ČR
rekonstrukce kotelny v objektu radnice z důvodu nutnosti splnění nastavených limitů
úspor stanovených v rámci dotace na zateplení objektu
přeložky inženýrských sítí CETIN, RWE vyvolané projektem „Loštice, zvýšení
bezpečnosti na průjezdním úseku silnice II/635“
výstavba cyklistické stezky Loštice – Palonín, včetně vybudování veřejného osvětlení a
rekonstrukce přilehlé komunikace
realizace závlahy v parčíku na náměstí v rámci projektu „Revitalizace funkčních ploch a
prvků sídelní zeleně v Lošticích“
nákup radarů na měření rychlosti ve městě na ulici Jevíčská, Palackého a Olomoucká
rekonstrukce chodníků v průjezdním úseku silnice „III/37321 ul. Havelkova, Loštice“
částečná realizace projektu „Úprava veřejného prostranství ulice Pod Luštěm – místní
komunikace, chodníky, veřejné osvětlení“
zpracování projektových dokumentací k budoucím investičním akcím města v rozsahu
komentáře schváleného rozpočtu města na rok 2017
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