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lPřiiohy:

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 2014.ztohoto důvodu Vás prosíme o

zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů,

které jsou plánovány městem/obcí na rok 7ot4 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 výběrového řízení na

dodavatele

Způsob poskWnutí informace:

- zaslat pomocí datové schránky na lD: qb3cdfg

V případě, že rozpočet ještě neníschválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde'

Děkujeme Vám za spolupráci'

V Praze dne 19.12.2013

Ondřej Kloc
ťsíÁť - resear** Í??efia{ée{

Business Media CZ, s. r. o.
A D0GUgroup Company

NáciaŽni 32
1 50 00 - Praha 5
Tei.: +420 225351 635
E-mail: ondrej.kloc@bmczech.cz

vww.bmczech.cz

ondřej Kloc



Statutární město ostrava
Úřad městského obvodu Třebovice
stavební úsek

VaŠe značka:
Ze dne'.
Č j., TREB/I916I13ISTAV/Haď005
Sp. zn.: 
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Vyřizuje: Ing. M. Hadašová | Business Media CZ, s'r'o'

Telefon: +420 599 422106 Nádražní 32
Fax: +420 599 422 104 

150 00 praha 5E-mail: mhadasova@trebovice.ostrava.cz
Datum: 8.1.2014

Poskytnutí informací ve smvslu zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném pffstupu k informacím

Statutární město ostrava, Městský obvod Třebovice má ve svém investiěním plánu pro rok 2014 následující
akce:

1' Rekonstrukce ulice V Mešníku
Popis projektu: Celková rekonstrukce vozovky věetrrě podloží a vybudování odstavných stání, délka

vozovky - 285,3 bm.
Celkové rozpočtové nráklady: 4'800 tis. Kč
Plránovaný tennín zapoěďi projektu: 07 -08 l20 I 4
Předpokládaný termín ýběrového Ytzeni na dodavatele: 05 -a6/20I4

2. Rekonstrukce ulice Rozvojová
Popis projektu: Celková rekonstrukce vozovlqz v délce 225 bm-
Celkové rozpoětové náklady: 2.490 tis. Kč
Plrínovaný termín započetí proj ektu: 06-07 /20 I 4
Předpokládaný termín ýběrového řizeni na dodavatele: 0 4-05 l 20I 4
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