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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších přepisů
Město Újezd u Brna, se sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, jako správní orgán
příslušný ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdrželo dne 24. 1. 2021 „Žádost o informace“
od společnosti Istav Media, s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
IČO: 03441725 - dále jen „žadatel“, kdy tento žádal o poskytnutí informací z investičních
plánů našeho města pro rok 2022, a to (cit.):
U těchto projektů žádáme pouze informace týkající se pozemních staveb (tedy budov), a to:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- lokalita stavby
- zajištěno financování projektu ANO / NE
K žádosti povinný subjekt uvádí:
Město Újezd u Brna plánuje v roce 2022 tyto investiční akce:
• název projektu: Multifunkční hala se zázemím
• stručný popis projektu: Multifunkční hala nabídne možnost sportovního vyžití
pro velké množství různých druhů individuálních i kolektivních sportů. Součástí bude
posilovna a sport bar pro občerstvení sportovců i diváků. V hale bude 150 míst
pro diváky. Součástí haly je zázemí pro venkovní sporty.
• rozpočet projektu v mil. Kč: 85 mil. Kč bez DPH
• plánovaný termín započetí projektu: březen 2022
• lokalita stavby: areál bývalého koupaliště, parc. č. 1813/2, k. ú. Újezd u Brna
• zajištěno financování projektu: ANO
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• název projektu: Rekonstrukce základní školy
• stručný popis projektu: Rekonstrukce se bude týkat stavebních úprav v souvislosti
s požárně bezpečnostním řešením budovy, dále výměny elektroinstalací a světel
a vzduchotechniky v kuchyni základní školy.
• rozpočet projektu v mil. Kč: 8 mil. Kč bez DPH
• plánovaný termín započetí projektu: červen 2022
• lokalita stavby: parc. č. 766, 767/2, k. ú. Újezd u Brna
• zajištěno financování projektu: požádáno o dotaci – zatím výsledek nebyl sdělen
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