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Pastrňáková Marcela

Od: research3 [research3@bmczech"cz]
odesláno: 6. dubna 2010 ft:a4
Kornu: Pastrňáková Marcela

Předmět: Žadost o poskytnutí informace

Podepsáno: Nastaly potíŽe s podpisem. Podrobnostizobrazíte klepnutím na tlačítko podpisu.

Úrao městského obvodu Třebovice
5. května 5027IÍ
7220A Ostuava 22

Žádost o poskytnutí informace
{dle zákona č. 106/1999 5b. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.}

Žadatel:
Business Media CZ, s. r, o.,lČ:28473531, Nádražní 32, Praha 5, 15o oo,
zastoupen osobou: Martin Kosour, ISTAV,225 351 185

Adresa sídla:

Business Media C7,s.r, o., Nádražní32,Praha 5,15000

žádá:

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

v čR. v současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2010'

Z tohoto důvodů Vás laskavě žádáme o

zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2010, resp. seznam projektů, které isou plánovány

městem/obcí na rok 2010 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z veřejných rozpočtů. U těchto proiektů

žádáme o
_ název projektu

- popis projektu

_ rozpočet projeku

- plánovaný termín započetí projektu

_ předpokládaný termín v'ýběrového řízení na dodavatele

Děkujeme za spolupráci'

ZpúspLpssbt! u tjl!ÍaImaq ei
- zaslat na e-mail: research3@bmczech.cz

V Praze dne 6.4.201-0
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Siatuiární mesto Osirava
il řaď n'pěstské tto *bu,*d it "í'ře bo'giec
stavebr*í tlsek

VaŠe značka
Ze dne:
Čj'
Sp. zn.:
Vyřizuje'
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum.

TREB/05 87l i O/STAV/H aďl a] 4

Ing. M. Hadašová
+420 599 422 106
+420 599 422 104
[úei1e!a!4a01i"ť Lq!$';.l5i' é]e].4
21.4.2010

Business Media CZ, s.r.o.

NádraŽní 32

1 50 00 Praha 5

Poskvtnq]tíinformací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.. o svotrodném přístupu k informacím

Statutiírní město Ostrava, Městský obvod Třebovice má ve svém investičním plánu pro rok 20l0 následující
akce,

i ' Rekonstrukce ulice Zemědělské
Popis projektu: Celková rekonstrukce vozovky včetně podloží a lybudování jednostranného
chodníku v délce vozovkv * 299-2 bm.
Celkové rozpočtové náklady: 4'600 tis. Kč

2. Rekonstrukce b}tového domu
Popis projektu: Bude provedeno odizolování budoly, sanační omítky' zatep\ení pÍízemí a celková
oprava ťasády.
Celkové rozpočtové náklady: 2.000 tis. Kč

3. Radnice - výměna oken
Popis projektu: Jedná se o výměnu původních dřevěných oken za plastová, stejné velikosti a členění
v budově se 3 nadzemními podlažími a půdní vestavbou.
Celkové rozpočtové náklady: 750 tis. Kč

Plánované tenníny započetí pr'ojektů a výběrového Íízení na dodavatele zatím nejsou přesně známy, budou
upřesněny podle přidělení finarrčních prostředků.
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