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oDBoR NEMoVlTosTí A lNVEsTlc
vedoucí odboru nemovítostí a investic

lng, Kateňna Adamenko

Váš dopis zn.: MUB| 52622020
Ze dne: 06,02.2020
Naše značka:

Vyřizuje
Tel.:
E-mail:

BíIína:

Radek Bečvařík
417 810 965

becvarik@bilina.cz

02.03.2020

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Město Bílina obdrželo dne 06,02.2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/,t 999 sb., o SVobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfZ"), V níž požadujete:

. zaslánť investičních piánů města Bílina pro lok 2020-2022. Resp, seznamu
investičních/stavebn ích projektů či rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit V letech 2020-
2022.

T to dokUment  Vám zasíláme v elektronické podobě na adresu:

Příloha: seznam akcí pro rok 2020

S pozdravem

lng..Kateňna Adamenko
MěU Bítina
vedoucí odboru nemovitostí a investic

Te1. úsředna: +420 417 810 811

Fa* +420 4l7 810 815

E-majl: ePodatclnaad,bilina.cž

http://wvÝ.bilin.,cz

TČ: 00266230

DIČi CZ00266230
ID Darové schránky: qdtb7vx

Bankovní spojení

č. ú, 19_1060440379i0800
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slLNlcE 2,00 opíavy stávajících iíomun jkací

chodnlkY 9,2o ooíaw §távaií.ích chodníků

silíice 1,05 oplavy §távaií.ích lomLrnikaci

Rozšíření parkoviště zcH blok 3a 4 (vě. TDlá AD} 3,00

Rotš'ienl chod nílu Petra Berručé 1,20

chodník Mostecká od hĎitotfd 2,80 Doří.€ní chodniku Déo Děši v Mo§t€clé úlici

opíava 8.ráž. stání Čapkova ul. 2,20 Ps Droiektv 5ool, s,í.o, óoráÝa Ďlehu laóži v ul. čáo*ova

Revitalizace úli. záme.ká a (oménského 7,9a

zŠ Lidická - r€ko kotelny 0,80

z§ Alé§ká - modeíniza.e stíojovný - v\ná pěnl 2,00

zŠchlumiidelna{přlčka, lozšiř, osv,, nábytěk) 2,4o Ps píojekty spol. s,r,o, lekontlukce školní iídelnv

zŠ chlum , vybudování plotu 0,50 oD|oc€ní areálu zš Na chlumu

zŠ za chlumém, odbořná učébná a b€Zbaliéíové ř€šení školy {vyplac, §tat,
po§Udků) 5,42 dot.ce lRoP/ lPsEN, s,r,o.

zŠ Udická. odborŇ učebnY a b€ubaíiérové řď€nl školy
9,98 dotace lRoP/|P5EN,,.r.o.

zUŠ - vÝměn ok€n, fa§ádá - lníž€ní €í€ls€ticté 6,00 hg, Arch, VladimírVolman í.loň.rrút é íásádv a střechv obřktu zuš Bnina. b€tba.iérďé ňéšení ňlávntho vsfuou

MN 21- napoiení ka nali2ace z iítnky do veřélné kanallrace 0,85 lekonstíuk e venI(ov.í kanaliozace zuš
Letni lino " vÝměna lávi. 0,50 čártečná výměna lavic

Letnlkino - plostot před podiém a,67 úplav3 plochY před pódiem

Plavecká h6la " demoli.e oleiového ho§podářství 4,45 demolice objektu oleiového hospodářství

Koupallště- demollce §píáv, objektu s bYtěm, Autoke prážemí,nová
2,5o EADGAR

oPravadět, doP.avníhoHřištěTeplicképředměstl 0,55 oprava dět§kého doďavního hřiště

Vybudování oPlo.ení _ hřiště Fútnélová 1,30 oploceni dětrkého hřiště

HNsP - RE(o kanálizace 3,50

5niř€ní e6er8étické ná.očno§ti byt, dům s.tvělna 266-269 (lRoP) 4,24

sníž€ní €nery€tické ná.očno.ti byt. dúm s.tvětna 270-27r {lRoP) 4,25

DPs - přísravbá multifunkčního obj. 14,00 oříst.vba m!ltifunkčniho obiektu v domě, Dečovatelskou službou - dotace

Deftolice B. Němcové zeměděkká ltavba MTSB 2,4a

Kameřové body pohádkový les, Ky§elka 0,50

oPravá oahozU rádni.€ 7,4a 5TATUM 5,r,o. oDÉva ochotu radničnívěžé MÚ Bílina

stavebníúpraw bÝv. české spořit€lný - Měst§ká pollcle 2,50

V Bílině, 02,03,2020

zpracovál: odbor nemovitosti a investi.

cémóIi.é §óřávního obiéktu




