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Žádost o poskytnutí informace

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

Zadatel:
lstav Media, s.r.o., lČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou:
lstav Media, s r.o.
Adresa sídla:
Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Žádá.
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu
stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapovánÍinvestičnjch plánů měst
a obci pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zasláni investičních plánů Vašeho města/obce
pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017
a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.
U těchto projektů žádáme o:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. KČ
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řIzeni na dodavatele
Způsob poskytnutí informace:
- zaslat pomoci datové schránky na ID:
- nebo na email:
V případě, že rozpočet ještě neníschválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.
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V Praze dne 22. 02, 2017

ISTAV Research manager
lstav Media, s.r.o.
Nádražní762/32
150 00 Praha 5 -Smíchov
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e-mail:
web: www.istav.cz
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Velký Malahov, Č. p. 28, 346 01 Horšovský Týn
tel,: +420 379 493 150, mob.: +420 603 295 168
e-mail: podatelna@velkymalahov.cz, www.velkymalahov.cz,
lČ: 00572446

Váš dopisl ze dne:
Naše značka: 5/2017
Vyřizujel linka:

lstav Media s.r.o.
Nádražní 762/32
150 00 Praha

m

Velký Malahov dne:25.4.2017

Věc: Podání informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb.
Na základě vaší žádosti sdělujeme:

Obec Velký Malahov v roce 2017 plánuje výstavbu vodovodu a kanalizace v obci velký
Malahov, Ostromeč, jivjany a ČOV Velký Malahov.
Předpokládaný rozpočet projektu: cca 103 mil.
Projekt by měl být započat: Červenec 2017
výběrové řízení by mělo být vypsáno: květen 2017
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Václav Brichzin
Starosta obce

7

