i',: ]:.:'

-

Žádost o poskytnutí informace

Il / )t

ĎÍ L4/
llln?

_a:]

6

i ll,:ar_}]l:i|:i
,--+
: 1

l r;lut
í
,,.,_,,.

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)
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Vl.di., s,r.o,,

lČ:03441725, Nódražní 762132,150 00 Praha 5 - Smíchov

zastot]pen osobou; Mgr, Mirrrslava Šinde|ářová, lstav Media, s,t,,o,, tel.: 225 351 635
Adresa sídIa:
lstav Media, s,r.o., Nádražní762132,150 00 Praha 5 - Smíchov
1ada:

Dovoluji si vás oslovit za společnost lstav Media, s.l,,o, a jejím projektem určený na podporu
stavebníkův ČR. v současnédobě v rán,ci tohoto projektu probfhá mapování investičních plénůměst
a obcí pro rok 2a3,6,z tohoto důvodu vás pt"osíme ozas|ání irrvestičních plánů vašeho města/obce
pro rok 20].6, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městemlobcí na rok 2016
a budou financovány z rozpočtůobce nebo z jiných veřejných rozpočtů.
u těchtq proiektů žádáme or
- název projektu
- stručný popis projektu
- tozpočet projektu v mil, Kč
- plánovaný termín započetíprojektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele
zoůsolr goskvtnutí informace:
- zaslat pomocídatové schránky na lD: dc6q2wa
V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy

k

jeho schválení dojde,

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

29,1,2016

Mgr. M iroslava šindelářová
lSTAV Research manager
lstav Media, s,t,,o,

Nádražní76U32
150 00 Praha 5 " Smíchov
Mgr, Mir9slaVa Šinoelářové

te1,1

+420 225 351 635

e-mail; investice@istav,cz
webl www,istav,cz
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Obec Nošovi ce, T9

51 p. Dobrá

Business Media CZ, s. r. o.,
Nádražrí 32
l50 00 Praha 5

,/-

C.j.: OUNošlšb l20l6
Vyřizuje: Pantoková
Nošovice 26. 5. 2016
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě Vašížádosti o zaslání investičních plánů obce pro rok 2016 a v souladu se zněním
zákona č. 10611999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že obec Nošovice
v letošním roce připravuje §rto investičníakce:

REKO

-

rest. Radegastův šenk

projektovádokumentace

cca1,2
612016
612016

REKO ubytovny - přestavba

-

projektovádokumentace
cca 1,2

na sociální byty

6,712016
6,712016

REKO veřejného rozhlasu

-

cca 0,3

6,112016
6,112016

Vybudování volnočasové zóny v části Malé Nošovice

-

projektovádokumentace

cca0,4

812016
812016
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S pozdravem
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Miroslav Kaěmarčík
starosta obce

rčo: 00577049

Bankovní spojení : KB Frýdek-Místek 28824-781/0t00
e-mail

:

oullosov iceOIelecotn.cz

