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Žáaost o poslcytnutí informace

Úřad městského obvodu Třebovice,
5. května 5027ll,72200 Ostrava 22

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

Žadatel:
Business Media CZ, s. r. o., Ič: 28473531,Nádražní 32, Praha 5, 150 00,
zastoupen osobou: Martin Kosour, manažer projektu IsTAv.

Adresa sídla:

Business Media CZrs, r. o., Nádražní32,Praha 5, 150 00.

žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s. r. o. a její projekt ISTAV, určený
na podporu stavebníků v ČR.

V současné době v rrímci tohoto projektu probíhá mapování investičních plrínů měst a obcí
pro rok 2009.

Ztoho důvodů také Vás žádáme o

zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2009rresp. seznam projektů, které
jsou plánovány obcí na rok 2009 a budou financovány zrozpočtů obce nebo z veřejných
rozpočtů. U těchto projektů žádáme o

- popis projektu

_ rozpočet projektu

- plánovaný termín započetí projektu
Děkujeme za spolupráci.
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Způsob poskÍnutí informace:

- zaslat poštou na adresu:

Business Media CZ, s. r. o., Martin Kosour, Nádražní 32,Praha5,150 00.
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Business Media CZ, s. r. o', Nádražní32,Praha5, l50 00.
Martin Kosour, Email :martin.kosour@bmczech.cz
tel.:+420 724 759 971,

VPrazedne 11. 11.2008



Statutární město Ostrava
Úrao městského obvodu Třebovice
ul. 5. května 5a27,722 00 ostrava - Třebovice

vÁŠ popts zN.:
ZE DNE: I 1.1 1.2008
rnŠp zN.: Výst. 280-l72212008
vyRrzulg: Ing. M. Hadašová
rEL.: 599 422 106
FAX: 599 422 104E-MAIL: mhadasova@trebovice.ostrava.cz

DATTM: l9.l1.2008

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

Poslcvtnutí informací ve smvslu zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodnóm přístupu k informacim

Dne 18.1 l.2008 jsme obdrželi Vaši žádost o pos$rtnutí informace, která je u nás vedena pod ěj. 1722/2008.

V současné doběještě není rozhodnuto o rozpočtu našeho městského obvodu na rok 2aO9,v příštím roce
nepočítráme s žádnou větší investiční akcí.
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