Žádost o poskytnutí informace

(dle zákona č, LO6l1,999 5b, o svobodném přístupu k informacím, v pl,zn.)

Žadatel:

lstav Media, s.r.o., lČ: 03441725, Nádražní762/32,15O 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou: Mgr, Miroslava Šindelářová, lstav Media, s.r,o,
Adresa s.ídla:
lstav Media, s.r.o., Nádražní 762132,1,50 00 Praha 5 - Smíchov
žaaa:

Dovoluji si Vás oslovit za společnost lstav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu
stavebnÍkŮ v Čn, V souČasnédobě v rámcitohoto projektu probíhá mapováníinvestičníchplánů měst
a obcí pro rok 201,6.Z tohoto dŮvodu Vás prosíme o zaslání investičníchplánů Vašeho města/obce
Pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017
a budou financovány z rozpočtůobce nebo z jiných veřejných rozpočtů.
u těchto proiektů žádáme o:

- název projektu
- stručný popis projektu

- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetíprojektu
- předpokládaný termín výběrového řízenína dodavatele
způsob poskvtnutí informace:
- zaslat pomocídatové schránky na lD: dc6q2wa
- nebo na email: investice@istav.cz

V Případě, Že rozpoČet ještě neníschválený, napište nám prosím, kdy

k

jeho schválenídojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci,

V Praze dne22,02.2017

Mgr, Miroslava Šindelářová
|STAV Research manager
lstav Media, s.r.o,

Nádražní762/32
150 00 Praha 5 - Smíchov
e-mail : investice@ istav,cz

web: www.istav.cz

obec onšov
Onšov I,671" 02 p. Šumná

žadatel:
lstav Media, s.r,o., lČ: 03441725, Nádražní 762132,15O Praha 5

- Smíchov

Zastoupen osobou: Mgr. Miroslava Šindelářová, lstav Media, s.r.o,
Adresa sídla:
lstav Media, s.r,o., Nádražní762l32,150 00 Praha 5 - Smíchov

V Onšově dne 22,2,2017

Název projektu Vodovod Onšov
Stručný popis projektu: Vodovodní přívaděčcca 2km
Rozpočet projektu v mil, Kč: 3-4
Plánovaný termín započetíprojektu: 2017 i ukončení
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: květen

- červenec 2017

RozpoČet stavby bude schválen po dokončeníprojektové dokumentace pro stavební
povolení (cca březen - květen 201,7),
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