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Adresa sídla:
Business Media CZ,s. r. o., Nádražní 32,Praha 5, 150 00
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 rámci tohoto projektu probíhá mapováníinvestičních
plánů měst a obcí pro rok 2015.

Z

tohoto důvodu Vás prosíme o

zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů,
které jsou plánovány městem/obcí na rok 2015 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 schválení dojde.

Děkujeme Vám za spolupráci.
V Praze dne 11.3.2015

Ondřej Kloc
lSTAV - research manager
II/03l20I5

Business Media CZ, s.

r. o.

Nádražni 32
150 00 Praha 5
Tel.,. +42a 225 351

Ondřej lfuc
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Web: www,bmczech.cz
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žadatel:
Business Media CZ,s. r. o., lČ28473531, Nádražní 32, Praha 5, 15O
zastoupen osobou: Ondřej Kloc, ISTAV, 225 35L 635
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Obec Nošovi ce, T9

51 p. Dobrá

Business Media CZ, s. r. o.,
Nádražní 32
l

50 00 Praha

5

č1.: oúNošl83l20l5
Vyřizuje: Pantoková

Nošovice
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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě Vašížádosti o zasláni investičních plánů obce pro rok 2015 a v souladu se zněním
zákona č. 10611999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že obec Nošovice
v letošním roce připravuje §4o investičníakce:

oddílná kanalizace obce Nošovice
cca 60 mil
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v současnédobě výstavba již probíhá

§'§s" ru§§ovleEl

S pozdravem

Miroslav I(ačmarčík
starosta obce

rčo: 00577049

Bankovní spojení : KB Frýdek-Místek 28824-78110100
e-mail: ounosovice@telecom,cz

