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

Přil.:

podporu stavebníkův 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 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

dodavatele
způsob poskvtnutí informace:
- zaslat

pomocídatovéschránky 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
Ondřej Kloc

Bus|ness Media CZ, s. r, o"
A §*CUgr*ip Company
Nádtažní 32
1 5* 00 - Praha 5
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Město Košt'any
Teplická 297
4l7 23 Koštoany
ntČ: czoozo0+oo

V Košťanech, drre 07.0l

tel. 417568
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Busitress Media CZ s.r.o.
Náclražní 32
15000 Praha 5

Věc:

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

číslem
Na základě Vašeho clotazu ze dne 19.12.2CI13 cloručenéhodne2a.12.20t3 Pod
jednacím ffiDal§ Vám poskytujeme tyto intbnnace:
'
akce na rok 201,1
tnvestični
oprava konrunikací
projektu:
- název
oprava ast-. por,T chu místníchkomunikací
_ stručný popis:
cca 2rnil, Kč
-,orpo8.i,
Ml2aW-06l20l4
- plánovaný termín započelíprojektu:
výbršrovó t,izení nebude pouze poptávkové
_ pieaponádaný termin VŘ:
Žaanaclaišíakce nejsou v současnédobě schváleny,

S pozdravem
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