Žadatel:

Business Media CZ, s. r. o.,lČ 28473531, Nádraž ní 32, Praha 5, 15O
zastoupen osobou: Ondřej Kloc, ISTAV, 225 35L 635

OO,

Adresa sídla:
Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, Praha 5, 150 00
z,,,

Lada..

Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s. r. o.

a

její projekt ISTAV, určený na

podporu stavebníkův ČR. V současnédobě v rámcitohoto projektu probíhá mapování investičních
plánů měst a obcí pro rok201,4.

Z

tohoto důvodu Vás prosíme o

zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 20L4, resp. seznam stavebních projektů,
které jsou plánovány městem/obcí na rok 2Ot4 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 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 nám prosím, kdy

k

jeho schválenídojde.

Děkujeme Vám za spolupráci.
V Praze dne 18.6.2014

Ondřej Kloc
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Business Media CZ, s. r, o.
A Ďfr*tJgrr:#ť] Company
hJádrijžní 32, 15ů *ů - Plnha §
1g1., +4žů225 3ar1

'j35
E-mail: investic_e@bmcz€ch.qZ

Ondřej lfuc
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Obec Nošovice,,73g
Business Media CZ,

51 p.

Dobrá

s.

Nádražni32

150 00 Praha 5

č1., oúNoš130012014
Vyřizuje: Pantoková

Nošovice 4.7. 2014
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
2014 a v souladu se zněním
Na základě Vašížádost i o zas|ániinvestičních plánů obce pro rok
Vám sdělujeme, že obec Nošovice
zákona é. 10611999 Sb. o svobodném přístupu k iniormacím
v letošním roce připravuje §rto investičníakce:

Chodník Nošovice III

-

realizace chodníku podél silnici IIV47'14 v délce cca 200 m

aca2 mil. Kč
612014

již proběhlo

Výstavba SSZ přechodu pro chodce u školy v Nošovicich .
- přeložka přáchodu prďchodce a světelné signalizační zařizení
- cca 1 mil.

-

612014

již proběhlo

oddílná kanalizace obce Nošovice
- cca 82 mil
- 9l20I4 (v případě přidělení dotace)

-

9l20I5

v současnédobě probíhávýběr zhotovitele stavby

S pozdravem

Miroslav Kačmarě ík
starosta obce

rčo : 00577049

Bankovní spojení : KB Frýdek-Místek 28S24-78110100
e-mail: ounosovice@telecom,cz

