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

Žadatel:
lstav 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 mapovánÍinvestičnich plánů měst
a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme ozaslání investičních plánů Vašeho města/obce
pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2016
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 řízenI na dodavatele

způsob poskVtnutÍ informace:
.

- 2as|at pomocí datové schránky na ID: i4xmp2

V případě, že rozpočet ještě neníschválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 21.01.2016
21.1.2016

ISTAV Research manager
lstav Media, s.r.o.
Nádražní 762/32
150 00 Praha 5 -Smíchov

e-mail: investice@istav.cz
we b: www.istav.cz

Obecní úřad Radslavke
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(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

žadatel:
lstav 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 mapovánÍinvestjčnich plánů měst
a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme ozaslání investičních plánů Vašeho města/obce
pro rok 2016, resp, seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2016
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 poskytnutiinformace:
- zaslat pomocí datové schránky na ID: dc6q2wa
V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schváleni dojde.
Omylem jsme tuto zprávu odeslali z datové schránky společnosti Business Media CZ, s. r. o.
Pokud jste na žádost již reagovali, považujete tuto zprávu za bezpředmětnou.
Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

29.1.2016

X

ISTAV Research manager
lstav Media, s.r.o.
Nádražní762/32
150 00 Praha 5 -Smíchov

e-mail: 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

Praha 5

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

-

97/2016/RDS

Josef Hrdlička

V Radslavicích dne:

10.02.2016

věc:

Žádost o poskytnutí informace
Na základě Vaší žádosti ze dne 31.1.2016 (resp. 28.1.2016) Vám sdělujeme následující:
l) Rekonstrukce dětského hřištč - obnova hracích prvků, rozpočet 0,6 mil. KČ, akce bude
realizována pouze v případě získání dotace.
2) Rekonstrukce veřejného osvětlení - výměna části svítidel, rozpočet 0,6 mil. KČ, akce
bude realizována pouze v případě získání dotace.
3) Oprava barokního kříže - rozpočet 0,25 mil. KČ, akce bude realizována pouze v případě
získání dotace.
4) Rekonstrukce bytového domu - výměna oken, revize střechy, rozpočet 0,3 mil. KČ,
termín započetí projektu 7/2016, výběrové řízení 6/2016.

Josef Hrdlička
starosta obce

Na Návsi 103, Radslavice, PSČ 751 11
IČ: 00301884, DIČ: CZ00301884
www.radslavice.cz

Tel.: 581 202 894, fax: 581 204 013
Bank. spoj.: ČS a.s. Přerov, č.ú. : l 882953309/0800
email: obec@radslavice.cz

