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Žadatel:
jstav Media, s.r.o., IČ: 03441725, Nádražní 762/32,15000 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou: Mgr. Miroslava Šindelářová, Istav Media, s.r.o., tel.: 225 351 635

Adresa sídla:
Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 15000 Praha 5 - Smíchov

Žádá:
'Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu
stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst
a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme ozaslání investičních plánů Vašeho města/obce
pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2016
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 poskytnutí informace:
- zaslat pomocí datové schránky na ID: dc6q2wa

V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

29.1.2016

Mgr. Miroslava Šindelářová
ISTAV Research manager
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Istav Media, s.r.o.
Nádražní 762/32
15000 Praha 5 - Smíchov

Mgr. Miroslava Šindelářová tel.: +420225351635
e-mail: investice@istav.cz
web: www.istav.cz



ÚŘAD MĚSTYSE ČACHROV
Čachrov 55, 33901 Klatovy

Tel. 376 399 838, e-mail: obeccachrov@iol.cz

Istav Media CZ, s.r.o.
Nádražní 32

15000 Praha 5

Prostřednictvím datové schránky

Váš dopis zn/ze dne
29.1.2016

Naše značka:
Ča 103/16

Vyřizuje:
MVDr. Jiří Siksta

Čachrov dne:
9.2.2016

Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace ohledně investičních plánů pro rok 2016

V roce 2016 nemáme naplánován žádný stavební projekt, proběhnou pouze opravy místních
komunikací.

S pozdravem

úŘAD MĚSTYSE
ČACHROV

339 01 p. Klatovy

tel.zfax: 376 3"~j--
MVDr. Jiří . sta, místostarosta


