Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v p|.zn.)

Žadatel:
Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov

zootouoooooowo—
Adresa sídla:
lstav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost |stav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu
stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíha mapování investičních 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 řízení na dodavatele
Způsobgoskytnutí 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 kjeho schválení dojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 16.02.2017

Istav Media, s.r.o.
Nádražní 762/32
Mgr. Miroslava

150 00 Praha 5 - Smíchov
e—mail:
web: www.istav.cz
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Sp.zn.MCSE00253/2017

Datum 20.2.2017

Dne 17.2.2017 byla Úřadu městské části Praha Šeberov doručena Vaše žádost o poskytnutí informace

podle zákona č. 106/1999 .Sb.. o svobodném přístupu k informacím. v pl. znění, ve které požadujete
zaslaní investičních plánů pro rok 2017. resp. seznam stavebních projektů které jsou plánovány
městem/obcí na rok 2017 a budou financován) z rozpočtu obce nebojiných veřejných rozpočtů.
Na základě Vaší Žádosti Vám sdělujeme. ze MČ má schválený rozpočet na rok 2017. Součástí

rozpočtu jsou i plánované investiční akce MČ Praha Šeberov. Rozpočet MČ je zveřejněn na webu
městské části Praha Šeberov„ & to v sekci (Í'řud MC a následně v podsekcí Rozpočet
(http://www.seberov.cz/índex.php'?clanek=1 1 1). 'l'imto Vás podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb..

o svobodném přístupu k informacím, v pl. znění, odkazujeme na zveřejněnou informací.
Výzvy kpodání nabídek kjednotlivým investičním akcím budou dle připraveností jednotlivých
projektů průběžně zveřejňovány na úřední desce MČ Praha Šeberov.

S pozdravem

Ing. Martina Štellová
tajemnice UMC Praha Šeberov

Tel: 244911713

IČO: 002 41 717

Fax: 244912801

e-mail: Info@seberov.cz
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