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

Žadatel:

Business Media C7, s. r. o.,lČ:28473531, Nádražní 32, Praha 
', ''0.9-0:..' '.

zastoupen osobou: ondřej Kloc, lSTAV, 225 351 635

Adresa sídla:

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

ladai

Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media C7, s. r. o. a její projekt lsTAV, určený na

podporu stavebníků v Čn. v současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapováníinvestičních

plánů měst a obcí pro rok 2015. Z tohoto důvodu Vás prosíme o

zaslání investičníeh 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 mil. Kč

plánovaný termín započetí projektu

předpokládaný termín v'ýběrového řízení na

dodavatele

Způsob poskvtnutí informace:

- zaslat pomocí e-mailové schránky na adresu: investice@bmczech.cz

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

Děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 9.1.2015

ondřej Kloc
ISTAV - research manager
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Business Media GZ, s. r. o.
NádraŽní 32
150 00 Praha 5

Tel.: +420 225 351 635
GPS: 50"3'40.69'1 "N, 1 4' 24'34.261"8"

Email r inveitice@bmczech.cz

Web: www.bmczech.cz

ondřej Kloc
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obecní úřad Bílovice - Lutotín, Bílovice 39, 798 41 Kostelec n/H
|Čo: OO2880]_2' dat. schránka: 63bar5k, e-mail: obec.lutotin@seznam.cz. č.ú.: 83237O'1/O].OO

ŽudateÍ

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

P o s k v- I ov qt e I inlbnn ac e.

obec Bílovice - Lutotín
Bílovice 39
798 4| Kostelec na Hané

POSKYT|{UTÍ INFORMACE dle zákona č. t06t1999Sbo o svobodném
přístupu k informacím, v pl. Zn.

Č.3. ounuzo15/0017/Ho Vyřizuje: Ing. Hochvald Miroslav
8: 792 251 793

Na vaši žádost ze dne 9. I. 2015 vám sděluj eme, Že naše obec
rozpočet obce a jeho projednaní předpokládáme během měsíce
sdělujeme' že pro rok 2015 žádné nové projekty neplánujeme.

V Bílovicích dne 23.1.2015

nemá dosud schválený
bteznao Současně vám

Eílovie* _

* pt rf:J::

)efr
- Lut
rnstějt

Ing. Miroslav Hocht ald,
s Í ar {} s t a o b c e B í l tl,- ic e - I' tÍ ot ín

-r'
rť r, zr.zffi

uu
6/rr{,{, ./, ,,' -u)s,*"-, r/,,n;ý -.,)."-, /,*e é*rrror{ 

"1 41


