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

Žadatel:
Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou: Mgr. Miroslava Šindelářová, Istav 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 mapování investičních plánů měst
a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání 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 řízení na dodavatele
Způsob poskytnutí informace:
- zaslat pomocí datové schránky na ID: dc6q2wa
- nebo na email: investice@istav.cz
V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 16. 02. 2017

Mgr. Miroslava Šindelářová
ISTAV Research manager

Mgr. Miroslava Šindelářová

Istav Media, s.r.o.
Nádražní 762/32
150 00 Praha 5 - Smíchov
e-mail: investice@istav.cz
web: www.istav.cz

Obec Příšov, Příšov 36, 330 11 Třemošná
Istav Media, s.r.o.
Nádražní 32
150 00 Praha 5

Naše značka
46/2016

Vyřizuje
Šmrhová

V Příšově
27. 2. 2017

Věc: Žádost o poskytnutí informace
K Vaší žádosti sdělujeme, že naše obec v letošním roce plánuje postavit novou
budovu obecního úřadu, kde by byly 2 místnosti – úřadovna a knihovna, čajová kuchyňka
a WC, podkroví bude využito pro archiv a malou zasedací místnost. Rozpočet zatím
nemáme, ale odhadujeme cca 3 000 000,- Kč. Akce je zatím v přípravné fázi (zpracovává
se projekt), termín zahájení zatím přesně neznáme a rovněž tak termín výběrového
řízení.
S pozdravem
Olga Šmídlová
starostka

