lstav Media. s.r.o.
Nádražní 32
1
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DlČ: CZO3441725

Zádost o poskytnutí informací
d|e zákona č. n6/I999 5b,, zákorra o svobodlrérn přístLrpu k inforrracínt
v aktrrálnírrl znění

Žadatel: lstav Media, s,r.o., |Č: 03441]25, se sídlem Nádražní ]62l32, ],50 00 praha 5 _ Smíchov
zastoupen osobou: Ing. Martin Kosour, jednatel spoleČnosti
V Praze dne 24.0L2022
Věc; Žádost o Poskytnutí investičníchplánů Vašeho města/obce pro rok 2022, respektive seznam stavebních projektů,
které jsou Plánovány městem/obcí na rok2022 a budou financovány z rozpočtůměsta/obce nebo z jiných veřejných
rozpočtů
DovoIuji si Vás oslovit za spoleČnost lstav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největšítuzemsképoskytovatele

informací o P|ánovaných stavebních záměrech v rámci Českéa Slovenské republiky. Současně jsme člene m skupiny
společnosti BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou pŮsobnost.

rámci Projektu urČenéhopro podporu všech výrobců stavebnich materiá|ů, generálních dodavate|ů staveb,
stavebních firem a řemesIníkŮ v ČeskérepubIice bychom s Vámi rádi navázali spolupráci v poskytování informací
V

k p|ánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.

Z tohoto dŮvodu Vás Žádáme v souladu se zákonem č. L}6/7ggg 5b., o svobodném přístupu k informacím, o
poskytnutí informací z investičníchplánů vašeho města/obce pro rok2o22
U

těchto projektŮ Žádáme pouze o informace týkajícíse pozemních staveb (tedy budov) a to:
název projektu
stručný popis projektu
rozpočet projektu v mil. kč
plánovaný termín započetíprojektu
lokalita stavby
zajištěno financování projektu ANo / NE

Pokud bY bYlo z VaŠÍstrany nutné v souladu se zákonem 106l1,ggg Sb., získávat a vytvářet na zákIadě našíprosby
nové informace a přehledy, prosíme pouze o zasláníkopiívýšeplánovaných investičníchzáměrů. V případě, že
s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání,
Pro zasláníkoPií plánovaných investiČních záměrů prosím využijte datové schránky Istav Media, s.r,o,:
dc6q2wa
n e bo email: zadosti@istav.cz
Pro zaslání Přehledu (nové informace) prosím využijte stejné datové schránky lstav Media, s.r.o,:
dc6q2wa nebo
taktéžemail: zadosti@istav.cz
V PříPadě jakýchkoliv dotazů o vysvětlení, či doplnění nějaké informace se na nás prosím neváhejte obrátit, jak
telefonicky, ta|< písemně na nížeuvedené kontakty,

Předem Vám děkuji za spolupráci.
S přáním úspěšnéhodne
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