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Žádost o poskytnutí informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žadatel:

Business Media CZ, s. r. o., ]Č:28473531, Nádražní 32, Praha 5, 150 00,
zastoupen osobou: Simona Straková, lSTAV, 225 351 635
Adresa sídla:

Business Media CZ, s, r. o., Nádražní 32, Praha 5, 150 00

ladai
Oo*lu;i si Vás oslovit za společnost Business Media

CZ, s, r. o, a její projekt ISTAV, určený na

podporu stavebníků v ČR. V současnédobě v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních
plánů měst a obcí pro rok 201_3, Z tohoto důvodu Vás prosíme o

zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů,
které jsou plánovány městem/obcí na rok 2Ot3 a budou financovány z rozpočtůobce nebo z jiných

veřejných rozpočtů.U těchto projektů žádáme o
- název projektu
- struČný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetíprojektu

- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

způsob poskvtnutí informace:
- zaslat pomocí datové schránky na lD: qb3cdfg

V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy

k

jeho schválení dojde.

Děkujeme za spolupráci.

V Praze dne 1, 2.2013

simona straková
lSTAV - research manager
Business Media CZ, s, r. o.
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sinnna straková

Tel

+42a 225 351 635
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Ogec PolšrĚ
377 01 Jindřichův Hradec
Business Media CZ, s.r.o,

150

vaše značka:

00

Nádražní32
Praha

5

Naše značka:

Vyřizuje:

v polšti dne

14l20I3

Irena Bursíková

19.02.2013

Věc:
zádost o poskytnutí informace

Ve schváleném rozPoČtu pro rok 2013 není počítáno s žádným investičním
záměrem.

OBEC POLŠTĚ
317 M X. Hradec
Miros]av Pech
starosta

