
Žádost o poskytnutí informace
{dle zákona č. 10611999 §b. o svobodném přístupu k informacím, v pl,zn,}

/adatel:

**'*"rs Media CZ, s. r. a.,lČ:28473531, Nádražní 32, Praha 5, 150"00,_ -

zastoupen osobou: Ondřej Kloc, I§TAV,225 351635 ] ,]1 !J } i

l Ko
Adresa sídla:

BusinessMediaCZ,s.r.o.,Nádražní32,Praha5,15000

žaaa: j

Dovoiuji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s. r. o, a jejl

ijclšia

L.l.:

Přil.:

,|qa lJ"ró

podporu stavebníků v ČR. v současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních

plánů měst a obcípro rok 2a3-4.ltohoto drjvodu Vás prosíme o

zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok2OL4, resp. §eznam stavebních projektŮ,

které jsou plánovány městemlobcí na rok 2aI4 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 v,ýběrového řízení na

dodavatele

způsob poskvtnutí informace:

- zaslat pomocídatové schránky na lD: qb3cdfg

V případě, že rozpočet ještě neníschválený, napište nárn prosím, kdy k jeho schválenídojde.

Děkujeme Vám za spolupráci,

V Praze dne ].9.12.2013

Ondřej Kloc
f§?-éť - r*s**r*fu ím*rŤ#s*r

Bus|ness Media CZ, s. r, o"
A §*CUgr*ip Company

Nádtažní 32
1 5* 00 - Praha 5
Tei,: +4žů 225 351 635
E-mail: *lri;,ej,kl*lí§b*r*:eci:"cr
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Dat

Ondřej Kloc



?CUI(, V/-//,t4 t

Město Košt'any
Teplická 297

4l7 23 Koštoany
tť:: zoo+oo ntČ: czoozo0+oo tel. 417568 | 83 tiLr: J l 7568027

V Košťanech, drre 07.0l .2014

Busitress Media CZ s.r.o.
Náclražní 32

15000 Praha 5

Věc: Odpověď ve sm}zslu zákona č, 10óll999 Sb,

Na základě Vašeho clotazu ze dne 19.12.2CI13 cloručeného dne2a.12.20t3 Pod číslem

jednacím 
' 

ffiDal§ Vám poskytujeme tyto intbnnace:

tnvestični akce na rok 201,1

- název projektu: oprava konrunikací
_ stručný popis: oprava ast-. por,T chu místních komunikací

-,orpo8.i, cca 2rnil, Kč
- plánovaný termín započelí projektu: Ml2aW-06l20l4
_ pieaponádaný termin VŘ: 

- 
výbršrovó t,izení nebude pouze poptávkové

Žaanaclaiší akce nejsou v současné době schváleny,

S pozdravem


