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

Žadatel:

Business Media CZ, s. r. o., lČ: 28473531, Nádražní 32, Praha 5, 150 00,
zastoupen osobou: ISTAV, 225 351 635

Adresa sídla:

Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, Praha 5, 150 00

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 plánů Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů,

které jsou plánovány městem/obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných

veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o

- název projektu

- stručný popis projektu

- rozpočet projektu v Ti|. Kč

- plánovaný termín započetí projektu

- předpokládaný termín výběrového řízení na
dodavatele

způsob poskytnutí informace:

- zaslat pomoci datové schránky na ID: qb3cdfg

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

Děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 11.3.2015

11/03/2015

ŽE Busines
cm CH

CLX 32 - «n
m:s: vc- Di

Ondřej Kloc
ISTAV - research manager

Business Media CZ, s. r. o.

150 00 Praha 5



nm '¶š' l
·'<^i i j?: T'

Město Týnec nad Sázavou
K NáklI404, 257 41Týnec nad Sázavou

ODBOR MAJETKU

Váš dopis zn:
Číslo jednací: MUTnS - 2433/2015
Spisová značka:
Vyřizuje: Marie Ondřichová
Tel: 317 701 936
E-mail: ondrichova@mestotynec.cz
Datum: 03.04.2015

Business Media CZ s.r.o.

Nádražní 32

150 00 Praha

Žádost o poskytnutí informace

S investičními akcemi, se kterými je v rozpočtu města Týnec nad Sázavou počítáno, je možné se
seznámit na webových stránkách města, kde je schválený rozpočet na rok 2015 vyvěšen.

Terminy výběrových řízení a realizace akcí jsou závislé na plnění rozpočtu, proto termíny nejsou
dosud stanoveny.

jednotlivá výběrová řízení jsou zveřejněna na webu města, kde je možné se s nimi seznámit.

S pozdravem

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta

Telefon: 317 701431
Fax: 317 701 297

http://www.mestotynec.cz
podateina@mestotynec.cz

Česká spořitelna a.s. lČ:
0320082359/0800 00232904


