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DovolujisíVás oslovit za společnost Business Media C7, s. r, o.
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Vvřizeno:

ťí4. fu

jejíprojekt ISTAV, určený na

podporu stavebníkŮ v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních
plánů měst a obcípro rok 201,4.Ztohoto důvodu Vás prosíme o

zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok2OL4, resp. seznam stavebních projektů,
které jsou plánovány městem/obcí na rok 2OL4 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 v,ýběrového řízení na
dodavateIe

zoůsob 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 Vám za spolupráci.
V Praze dne 24.3.2O1,4

Ondřej Kloc
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Odesílatel: Obec Polště,39,3770íPolště, CZ

Odeslaná zpráva
Věc:
Žádost o PoskYtnutí
lD zPrávY:

ryp

informace

Odeslaná datová

Dodáno:
11.4,2014 v

Business Media cZ,

lD schránky:

zpráva

Zmocnění: Nezadáno
odstavec: Nezadáno

s.r.o.

Nádražní762132,15000 Praha
Česká republika

19296?724

zprávy:

Příjemce:

5,

qb3cdfg

Naše čís,jednací: 47t2o,14
NaŠe spisová
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Vaše čis. jednaci

Vaše spisová zn.: Nezadáno

'10:24:32

K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Nezadáno
zakázáno doručenífikcí: Nezadáno

Přílohy:

Business media odpověd'.pdf

Obec Po|ště, Polště 39,377 01 Jindřichův Hradec
Business Media CZ, s. r, o.
Nádražní 32
150 00 Praha 5

č,j.: a+/zotq

Žádost o poskytnutí informace dIe zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě Vašížádosti ze dne 24. března 201,4Yám sdělujeme, že pro rok 2014 neplánujeme

žádnou investičníakci.
S pozdravem

oB§,c PoLsTE
377 al|. Hraclec
Miroslav pech
starosta obce

V Polšti4. dubna 2014
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