Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona

č,

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žadatel:
Business Media cz, s. r. O., IČ: 28473531, Nádražní 32, Praha S, 150 00,
zastoupen osobou: Ondřej Kloc, ISTAV, 225 351635
Adresa sídla:
Business Media Cl, s. r.

O.,

Nádražní 32, Praha S, 15000

Žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s. r. o. a její projekt ISTAV, určený na
podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních
plánů měst a obcí pro rok 2015. Z tohoto důvodu Vás prosíme o
zaslání investičních
které jsou plánovány
veřejných

rozpočtů.

plánů Vašeho města/obce
městem/obcí

pro rok 2015, resp. seznam stavebních

na rok 2015 a budou financovány

U těchto projektů

projektů,

z rozpočtů obce nebo z jiných

žádáme o
název projektu
stručný popis projektu
rozpočet projektu

v mil. Kč

plánovaný termín započetí projektu
předpokládaný

termín výběrového

řízení na

dodavatele

Způsob poskytnutí informace:
- zaslat pomocí e-mailovéschránkynaadresu:investice@bmczech.cz
V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Děkujeme Vám za spolupráci.
V Praze dne 9.1.2015

Ondřej Kloc
ISTAV - research manager
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Email: investice@bmczech.cz
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Zobrazit konverzaci

Re: žádost o poskytnutí informace

11. 1. 2015, 21 :02:01
Komu: investice@bmczech.cz

Dobrý večer,
obec Košíky v roce 2015 nehodlá řešit žádnou investiční akci.

Mgr.Jaroslav Šlechta
starosta obce Košíky
mob. 774 179009
---------- Původní zpráva ---------Orí: investice@bmczech.cz <investice@bmczech.cz>
I\_.nu: ou_kosiky@quick.cz
Datum: 9.1.201518:37:23
Předmět: žádost o poskytnutí informace
Dobrý den,
nejprve Vám chci jménem společnosti Business Media velice poděkovat za spolupráci v roce 2014.
Pro nový rok chceme Vaši obec Košíky požádat o poskytnutí informací k investičním plánům na rok 2015. Formát
poskytnutých informací zůstává nezměněn oproti roku 2014. Přesnější informace naleznete v příloze.
Pokud byste měli jakékoliv dotazy, můžete mě kontaktovat

na níže uvedených kontaktech.

S pozdravem a přáním mnoha úspěchů v novém roce nejen při realizaci nových projektů

Ondřej Kloc
ISTAV - research manager
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