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POSITOR s.r.o.

rnísravltí t szalg
702 00 OsTRAVA - voRqvsrÁ ostRnvn

teleíon] +420 591 141 355
fax: +420 591 141 359
e-mail; off ice@positor.cz, ww. positor.cz

bankovní spojení:
R-aiff eisen ba nk', č_ú. 3629 4zzoo1 /55a0
lC: 27 8541 9 1, DIC: C227 854 1 9 1

Společnoí zapsána v obchodním rejsiříku u Krajského
obchodniho soudu v ostravě, oddÍl C, v|ožka 3'] 747

Váš dopis značky / ze dne

Úřad -ěstského obvodu
ostrava_Třebovice
ul' 5.května 5027
722 00 ostrava - Třebovice

posta@.trebovice. ostrava.cz

Naše značka Vyřizuje / |inka

Michal Rohel
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05.05.2010, Ostrava
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zžkonač. 106/L999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zrr.)

Žadatel

POSITOR s.r.o., výstavní 1g28l9,7o2 OO ostrava-Moravská ostrava, IČ:2785419I

Žádost:

Dovoluji si Vás oslovit Za společnost POSIToR s.r'o. a poŽádatVás o zaslání seznamu stavebních projektů,lcteré
jsou plánovány narok 2010 a budou financovány zÍozpočtu města nebo z dotaěních titulů'

U těchto pÍojektů prosím o :

název projekru
popis projektu
rozpočet projektu
plánovaný termín zapoěetí proj ektu
předpokládaný termín ýběrového řízení, popř. ýherce

Zoůsob ooslcvtnutí informace:

Zaslatna e-mail : rohel@positor.cz

Velmi Vám děkuji Za spolupráci.

S pozdravem
Michal Rohel
projektoý manažet
POSITOR, s.r.o.
tel.: 591 141 355
mobil: 734 387 951
e-mail : rohel@positor.cz
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+.4_, Statutarní nrěsto ostrava
ď\E {..lřad rrrěsts[téhc cbvorl* Tře[:nvieeNč'y stavebnÍ úseit

Vaše znaČka:
Ze dne;
Č j' TREB/0767I10/STAV/Had/0B3
Sp. zn.:
Vyřizuje: Ing. M. Hadašol,á
Telefon: +420 599 422106
Fax; +420 599 422 IA4
E-mail: tllltacíaso'''aaí?tlebclv ice.ostt'arla.cz
Datum: 5.5.2010

POSITOR. s.r.o.

Výstavní 192819

'l02 00 ostrava - Moravská ostrava

Poskvtnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím

Statutární město ostrava, Městský obvod Třebovice má ve svém investičním plánu pro rok 2010 rrásledu_iící

akce:

1. Rekonstrukce ulice Zemědělské
Popis projektu: Celková rekonstrukce vozovky včetně podloží a lybudování jednostranného

chodníku v délce vozovkv *299.2b:m.
Celkové rozpočtové náklady: 4.600 tis' Kč

2. Rekonstrukce bitovóho domu
Popis projektu: Bude provedeno odizolování budovy, sanační omítky, zatep|ení pŤízemí a celková

oprava lasády.
Celkové rozpočtové náklady: 2.000 tis. Kč

3. Radnice * výměna oken
Popis projektu: Jedná se o výměnu původníclr dřevěných oken za plastová, stejné velikosti a členění

v budově se 3 nadzemními podlažími a půdní vestavbou.
Celkové rozpočtové rráklady: 750 tis. Kč

Plánoyarré tenníny započetí projektťl a výběrového řízení na dodavatele zatím nejsou přesně známy, budou

upřesněrry podle přidě|ení finančních prostředků.

$teŤuŤ*yní rněsŤQ $strqvn
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