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(dle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žadatel:
Istav Media, s.r.o., lČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou:
Adresa sídla:
lstav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov

.

Žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost lstav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu
stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapovániinvestičnÍch 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 řIzení na dodavatele
Způsob poskYtnuti 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

ISTAV Research manager
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lstav Media, s.r.o.
Nádražní 762/32
150 00 Praha 5 -Smíchov
e-m ail: investice@ istav.cz
web: www.istav.cz
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Obec RADSLAVICE
751 11 okres Přerov
Istav Media, s.r.o.

Nádražní 32
150 00

Vaše značka:

Praha 5

Naše značka:

Vyřizuje:

174/2017/RDS

Josef Hrdlička

v Radslavicích dne:

27.02.2017

Věc'
Žádost o poskytnutí informace
Na základě Vaší žádosti ze dne 21.2.2017 odpovídáme následující:
l) Akce výměna střešní krytiny a oprava sociálního zařízeni v kulturním domě Radslavice
- jedná se o opravu střešní krytiny a sociálních zařízení
- plánovaný rozpočet 3 mil. KČ
- plánovaný termín započetí 6/2017
- plánovaný termín výběrového řízení 4/2017
2) Akce vybudování chodníku, oprava stávajících chodníků vedle silnice II/434
- jedná se o vybudování nového chodníku mezi ulicemi Přerovská a Nová, podél
silnice 11/434 a oprava navazujících chodníků vedle již zmíněné komunikace
- plánovaný rozpočet 2,9 mil. KČ
- plánovaný termín započetí konec 2017 (spojená investice s Olomouckým krajem záleží na rozhodnutí Ol. kraje)
- plánovaný termín výběrového řízení 6-7/2017 (spojená investice s Olomouckým
krajem, záleží na rozhodnutí OL kraje)
3) Akce dešt'ová kanalizace Přerovská - Nová
- jedná se o vybudování nové dešt'ové kanalizace pod nově vybudovaným chodníkem
- plánovaný rozpočet 0,75 mil. KČ
- plánovaný termín započetí konec 2017 (spojená investice s Olomouckým krajem záleží na rozhodnutí OL kraje)
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- plánovaný termín výběrového řízení 6-7/2017 (spojená investice s Olomouckým
krajem, záleží na rozhodnutí Ol. kraje)
4) Akce vybudování nové úpravny vody
- jedná se o vybudování nové úpravny pitné vody pro zlepšení kvality pitné vody
- plánovaný rozpočet 0,7 mil. KČ
- plánovaný termín započetí 6/2017
- plánovaný termín výběrového řízení 4/2017

Josef Hrdlička
starosta obce
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