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Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v PL'")

Ladatel:
lstav Media, s.r.o., lČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou.
lstav Med'a, s r.o
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 mapováníinvestičnÍch plánů měst
a obci pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zasláni investičních plánů Vašeho města/obce
pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obci 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
Způsob posk'ytnuti informace:
- zaslat pomoci datové schránky na ID: dc6q2wa
- nebo na email: investice@istav.cz
V případě, že rozpočet ještě neníschválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválenídojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 22. 02. 2017

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 Ledčice
277 08 Ledčice 45, okres Mělník

lstav Media, s.r.o.
Nádražni762/32
150 00 Praha 5 - Smíchov

Vaše čj:

Naše čj:
412/2017/OU

Vyřizuje:

V Ledčicích dne
5. 4. 2017

Věc: Poskytnuti informace - sdělení

Odpověď' na Vaší žádost je připravena k odeslání. Po uhrazení částky 180,- kč, který
byla vyměřena dle Pravidel o zajištěni k přístupu kinformacím Obce Ledčice na účet č.
473266933/0300, variabilnI symbol 10620171, bude zpráva odeslána do Vaší datové
schránky.

jiřina Michovská
starostka obce

Tel./fax: 315 765 513, lČ 00236 993, č. účtu: 473 266 933/0300, e-mail: obec@ledcice.cz

