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Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona é. L05lL999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.}

Žadatel:
lstav Media, s.r.o., lČ: O344t725, Nádražní 762132,150 00 Praha 5 - Smíchov

zastoupen osobou: Mgr. Miroslava Šindelářová, lstav Media, s.r.o.

Adresa sídla:
lstav Media, s.r.o., Nádražní762132,150 00 Praha 5 - Smíchov

!. ,,
Lada,.

oouotuji 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 mapování investičních plánŮ měst

a obcí pro rok 2oL6. 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 proiektů žádáme o:
název projektu

- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč

plánovaný termín započetí proiektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

způsob poskvtnutí informace:
- zaslat pomocí datové schránky na lD: 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 ].6. 02.2OL7

Mgr. Miros!ava Šindelářová
|STAV Research manager

lstav Media, s.r.o.
Nádražní762132
150 00 Praha 5 - Smíchov

e-mail: investice@ istav.cz
web: www.istav.cz



Datové schránky

datové
schránky
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Doručen ka datov é zprávy

Věc: Žádost o poskytnutí informace

lD zprávy: 444325257
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva

Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 22.2.2017 v 19.01:21

Odesílatel: Obec Brloh, Brloh 69, 53501 Brloh, CZ
lD schránky: yruazmp

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: lstav Media, s. r.o., Nádražní 762132, 15000 Praha 5, CZ
lD schránky: dc6q2wa

Typ schránky. Právnická osoba

Zmocnění. Nezadáno
Naše čís. jednací: Nezadáno
Naše spisová zn.: Nezadáno
Vaše čís. jednací: Nezadáno
Vaše spisová zn.: Nezadáno

K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne

zakázánodoručení fikcí: Ne

Události zprávy.

22.2.2017 v 19:01:08 EV0: Datová zpráva byla podána.

22.2.2017 v 19:01:09 EVS: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

22,2.2017 v 19,,01:21 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona
č. 300/2008 Sb,, v platném znění. Datová zprávaje nynídoručena.
Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do
schránky orgánu veřejné moci nenídotčeno.

https://www.mojedatovaschíanka.czlportalASDS/index?ev:LHBtZCwylDs0NDQzM... 22.2.2017
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OBEC BRLOH
Brloh 69
Přelouč
535 01

Bankovní spojení:
kB pardubice
č.. 1132456,1/0100
lčo : oozz3 384
Te|.602979254
e-mail : brlohou@volny. cz
W,bdeMet

Istav Media s.r.o.
Nádrafuí 762132
150 00 Praha 5 - Smíchov
Mgr. Miroslava Šindelárová

Věc: lnformace dle zákona č.í06/í999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dobný den, v letošním roce plánujeme dvě investiční akce. První akce je
rekonstrukce chodníkŮ v naší obci. Jedná se o výměnu stávajícího povrchu chodníku
a pokládka nové dlažby. Rozpočet akce je přibližně 500 tisíc financováno za přispění
Pardubického kraje. Předpokládaný termín započetí akce je květen - červen. Výběr
dodavatele proběhne v březnu na naší schŮzi zastupitelstva, Druhá akce je výstavba
zázemí na našem sportovišti. Jedná se o výstavbu budovy pro pořádání obecních
akcí (pálení čarodějnic dětský den atd.). Rozpočet akce přibližně 50o tisíc
financováno s prostředků obce. Termín zahájení začátek léta 2017. Termín výběru
ještě nebyl pevně stanoven.

22.02.2017
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