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Informace č. 1/2019 - Investiční akce města na rok 2019
Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. investiční akce
města Loštice v roce 2019, evidované pod č. j. 47/2019 ze dne 8. 1. 2019
Městský úřad Loštice, prostřednictvím systému IS DS obdržel dne 8. 1. 2019 žádost o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím –
investiční akce města v roce 2019.
Odpověď odeslána elektronicky dne 10. 1. 2019.
lokalita Na Pešti – vybudování infrastruktury pro stavebníky
o v roce 2018 byla realizována stavba sítí, smíšené stezky a přístupové komunikace
o zbývá dodělat: chodník a konečná úprava přístupové komunikace
o není pravděpodobná realizace v roce 2019
o termín: 2020 +
o projekt: Ing. arch. Petr Malý, Ing. Libuše Kujová
Cyklostezka Loštice–Moravičany
o výstavba nové cyklostezky, vč. veřejného osvětlení a veřejné zeleně
o termín: 2019
o projekt: Ing. Tomáš Tužín
Stavební úpravy objektu č.p. 454/27, Loštice (sýpka Moravičanská)
o stavební úpravy bývalé sýpky pro bydlení a kancelářské prostory
o realizace začala v roce 2018
o termín: březen 2019
o projekt: Ing. arch. Heidenreich
Stavební úpravy a přístavba zázemí pro sportovce na hřišti SK
o termín: jaro 2019
o realizace začala v létě 2018
o projekt: Ing. arch. Heidenreich
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částečná realizace projektu „Úprava veřejného prostranství ul. Pod Luštěm – místní
komunikace, chodníky, veřejné osvětlení“
o komplexní úpravy prostoru Pod Luštěm
o realizováno po etapách
o termín 1. etapy – do konce roku 2019
o projekt: Ing. Tomáš Tužín
Kouzelná zahrada v Duhové školce
o obnova hracích prvků pro děti v zahradě mateřské školy
o termín: 2019
Rekonstrukce prostoru na Malém náměstí
o komplexní rekonstrukce parkoviště, silnice, chodníků ad.
o předpokládaná realizace: 2019–2020
o projekt: Ing. Tomáš Tužín
Přístavba hasičské zbrojnice
o přístavba nové garáže k dosavadní budově hasičské zbrojnice
o termín realizace: 2019
Parkoviště ul. Sokolská
o termín 2019
o projekt Ing. Tužín
Výměna zdroje vytápění v ZŠ
o termín 2019
o projekt Ing. Kateřina Juránková
Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice
o termín 2019
o akademický sochař Martin Kovařík

