
Žádost o poskytnutí informace
(d|e zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím, v p|.zn')

Žadate|:
|stav Media, s.Í.o. , |Č: 0344!725, Nádražní 762/32,150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou: Mgr. MirosIava Šinde|ářová, Istav Media, s.r.o., te|':225 351 635

Adresa síd|a:
|stav Média, s.Í.o', Nádražní752/72, 150 00 Praha 5 - smíchov

Žádá:
Dovo|uji si Vás os|ovit za spo|ečnost |stav Media, s.r.o. a je'ím projektem určený na podporu
stavebníků v ČR' V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních p|ánů měst
a obcí pro rok 2016. z tohoto důVodu Vás prosíme ozas|ání investičních p|ánů Vašeho města/obce
pro rok 2016, resp. seznam stavebních pÍoiektů, které jsou p|ánovány městem/obcí na rok 2016
a budou financovány z rozpočtú obce nebo z jiných veřeiných Íozpočtů.

U těchto pŤoiektů žádáme o:
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet Proiektu v mi|. Kč
. p|ánovaný termín započetí projektu
. předpok|ádaný termín výběrového řízení na dodavatele

Způsob poskvtnutí informace:
- zasIat pomocídatové schránky na ID: dc6q2wa

V případě, že rozpočet ještě není schvá|ený napište nám prosím, kdy k jeho schvá|ení dojde.

omy|em jsme tuto zprávu odes|a|i z datové schránky spo|ečnosti Business Media cZ, s. r. o.
Pokud jste na žádost iiž reagovaIi, považujete tuto zprávu za bezpředmětnou.

Předem Vám děkujeme Vám za spo|upráci.

29.L.ZOL6

Mgr. Mirostava šinde|ářová
ISTAV Research manaBer

lstav Media, s.r.o.
NádÍažní 762/37
150 00 Praha 5 - Smíchov

tel.: +420 225 351 635
e-mail: investice@istav.cz
web: www.istav.cz

Mgr' Miroshva šinde|iářová



Žádost o poskytnutí informace
(d|e zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím, V p|.zn.)

Žadate|:
|stav Media, s.r.o. , |Č: 03441725, Nádražní762/32, t.5o oo Praha 5 . Smíchov
zastoupen osobou: Mgr' MirosIava Šinde|ářová, |stav Media' s.r'o., te|.:225 351 635

Adresa síd|a:
Istav Media, s.r.o', Nádražní 762/37,150 o0 Praha 5 - 5míchov

Laoa:

Dovo|uji si Vás os|ovit za spo|ečnost |stav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu
stavebníků v čR. V současné době v rámc|tohoto projektu probíhá mapování investičních p|ánů měst
a obcí pro rok 2016. z tohoto důvodu Vás prosíme ozas|ání investičních p|ánů vašeho města/obce
pro Íok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou p|ánovány městem/obcí na řok 2016
a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

U těchto oroiektů žádáme o:
- název projektu
. stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mi|. Kč
- p|ánovaný termín Žapočetí projektu
. předpok|ádaný termín výběrového řízení na dodavateIe

Zoůsob poskWnutí informace:
- zas|at pomocí datové schránky na ID: i4xmp2

V případě, že rozpočet ještě není schvá|ený napište nám prosím, kdy k jeho schvá|ení dojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spo|upráci.

V Praze dne 21.01.2016

21.1.2016

Mgr. Miros|ava šinde|ářová
ISTAV Research manager

lstav Medla, s.r.o.
Nádražní 7 62/32
150 00 Praha 5 - Smíchov

tel.: +420 225 351 635
e-mail: investice@istav.cz
web: www.istav.cz

/Í .,

X ' '" '1."
l49r. Mros|ava Šinde!ářová



oeec uNIčNÉ Šunalce
se síd|em Viničné Šumice 23

Viničné Šumice, 664 06

lnstav Media, s'r'o', NádraŽní 762/32, 15000 Praha 5
lČ: 03441725

Císlo jednací: ooosslzo t oloÚ v.Š.
Vyřizuje: Josef Drápal

Ve Viničných Šumicích 12.02.2016

Poskytnutí informace dle zríkona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím.

Na základě Žádosti ze dne 29.1.2016, kteráje vedena u obecního úřadu Viničné Šumice
pod č. j. 00093/2016ioÚ V.Š., Vám v souladu s ustanovením $ 14 odst. 5 písm. d)
zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
předkládáme požadované informace.

Požadujete zaslání investičních plánů obce Viničné Šumice pro rok 2016, resp. seznam stavebních
projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2016 a budou ťtnancovány z rozpočtu obce nebo z jiných
veřejných rozpočtů.

Sdělujeme Vám následující:

obec Viničné Šumice nemá na rok 2016 připrave ný Žádný investiční projekt financovaný
z obecního nebo veřejného rozpočtu.

a 544 250 931
DS: 6zabwqd

e-mail: obec@vinicne-sumice.cz
web: www'vinícne-sumice.cz

JosefDrápal

starosta obce

bankovní spojení: KB Bmo.venkov' č.ú. |062064|/orco
ICO:00488372



oeec uNtěNÉ Šuulce
se síd|em Viničné Šumice 23

Viničné Šumice' 664 06

Buslness Media CZ, s.r.o., NádražnÍ 32n62' 15000 Praha 5

číslo jednací: 00090/201 6/0Ú v.Š.

Vyřizuje: JosefDnípal

Ve Viniěných Šumicích |2.02.2016

Poskvtnutí informace dle zríkona č. l06/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím.

Na základě žádosti ze dne 21. I. 2076, která je vedena u obecního uřadu Viničné Šumice
pod č. j. 000901201610Ú V.Š., Vám v souladu s ustanovením $ 14 odst. 5 písm' d)
zékona č. |06/1999 sb.' o svobodnán přístupu k informacím, ve zrténí předpisů'
předkládrfune poŽadované informace.

Z tohoto důvodu na Vďi žádost nebudeme reagovat a považujeme ji za bezpředmětnou'

JosefDrápal

staÍosta obce

Sdělujeme následující:

Společnost Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32' Praha'
spolďnosti Business Media CZ, s.r.o.

odeslala omy1em Žádost z datové schránky

bankor'rri spojení: KB Bmo-venkov' č.ú.1062064l/0100
ICO: 00488372

I 544 250 931
DS: 6zabwqd

e-mail: obec@vinicne-sumice.cz
web: www.vinicne-sumice.cz


