čij
.l

P

OE3ECfd[ ÚŘAD KARLÍK

Žádost o poskytnuti "nformace
(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pI

Doručeno: u' 2 U4'?
čj". ů'lKPočet lishj:
A
přllah & listů:
Nelistinné přílohy:

Žadatel:
Istav Media, s.r.o., lČ: 03441725, Nádražní 762/32, ISO 00 Praha S - Smíchov
zastoupen osobou:
istav Med la, s.r.o.
Adresa sídla:
lstav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za spoleČnost lstav 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 obci pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce
pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017
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 řIzeni na dodavatele
Způsob posky'tnutí informace:
- zaslat pomoci datové schránky na I
- nebo na email: investice@istav.cz
V případě, že rozpočet ještě není schválený, na pište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 16. 02. 2017

ľ ,.í7

ISTAV Research manager
lstav Media, s.r.o.
Nádražní762/32
150 00 Praha 5 -Smíchov
e-ma ii: investice@ istav.cz
web: www.istav.cz
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OBECKARLĹK
Karlická l, 252 29 Karlík
IČO: 44684967, tel,: 2577 l 1074, e-mail: urad@,obeckar1ik.cz

Istav Media, s.r.o.
Nádražní 762/32
150 00 Praha 5 Smíchov
IČO : 03441725

č.j. OUK-=017/OP

Věc :

spis. zn. SZ_19¶2017

V Karlíku dne 23. února 2017

Poskytnuti informace podle zákona č. 1041999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ")

Obec Karlík obdržela dne 21.2.2017 Vaši žádost, naše č.j. 196/2017/DP, o zaslání investičních plánů
obce pro rok 2017, resp. seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017 a
budou financovány z rozpočtu obce.
Sdělujeme Vám, že v současné době nemáme žádný projekt, který bychom Vám mohli poskytnout.

S pozdravem
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Ing. Marie Sommerová
starostka obce Karlík
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