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Zádost o poskytnutí informace
(dle zákona č,. t05h999 Sb. 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, Z25 351 195

Adrcssiolc
Business Media CZ, s. r. o., Nádražní32,Praha 5, 15o oo

žádá:

Dovoluji siVás oslovit za společnost Business Media C7, s. r. o. a jejíprojekt lsTAV, určený na podporu stavebníků
v čR. v současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2011.
Z tohoto důvodů Vás prosíme o

zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou
plánovány městem/obcí na rok Zott a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U
těchto projektů žádáme o

_ název projektu

- stručný popis projektu

_ rozpočet projektu

- plánovaný termín započetí projektu

- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele
Děkujeme za spolupráci.

Způsob poskvtn utí informace:
- zaslat na e-mail: sprava.istav@bmczech.cz

V Praze dne 19. 7.201L

Martin Kosour
Product manager ISTAV

Business Media CZ, s. r. o.
A DOCUgroup Company
NádraŽní 32
150 00 - Praha 5

Tel : +420 225 351 185
Mobil: +420 724 759 971
E-mail: martrn.kosour@bmczech.cz
wrarw. bmczech. cz
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Statutární město ostrava
Úřad městského obvodu Třebovice
stavební úsek

Vaše znaÓx:
Ze one
c. i.:

Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

5. května 5027,722 00 ostrava
http://trebovice.we bzda rma. cz

TREB/0 1 261 1 1 /STAV/F{aď01 6

Ing. M. Hadašová
+420 599 422 106
+420 599 422 104
mhadasova@trebovice.ostrava. cz
24.1.2011

Business Media CZ, s.r.o.

Nádražní 32

150 00 Praha 5
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Foskvtnutí informacÍ ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném ořístupu k informacím

Statutární město ostrava, Městsky obvod Třebovice má ve svém investičním plánu pro rok 20l1 následující
akc::

Splašková kanalizace DN 250 na ul. Kpt. JaroŠe v ostravě - Třebovicích

Poois projekru: Navrhovaná kanalizace bude odvádět splaškové vody od stávpjících i nově navrhovaných
RD. Kanalizace bude napojena do stávající přečerpávací stanice splašků v ul. Pod Výhonem. Splaškové vody
jsou výlačným potrubím odvedenv do ul. Třebovické a dále do ÚČorr.

Celkové rozpočtové náklady: 7.000 tis' Kč

Plánovaný termín započetí projektů a ýběrového řízení na dodavate\e zatím není přesně znám, bude
upřesněn podle přidělení finančních prostředků.
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městského obvodu Třeboúce
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