
Žádost o poskytnutí informace 
{dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pi.zn.) 

Žadatel: 
lstav Media, s.r.o., IČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 DO Praha 5 - Smíchov 
zastoupen osobou: Mgr. Miroslava Šindelářová, lstav Media, s.r.o„ tel.: 225 351 635 

Adresa sídla: 
lstav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha S - Smíchov 

Žádá: 
Dovoluji si Vás oslovit za společnost lstav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu 
stavebníku 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 pomoci datove schránky na ID: dc6q2wa 

V případě, že rozpočet ještě není schvaleny, napište nam prosím, kdy k jeho schváleni dojde. 

Předem Vam děkujeme Vám za spolupráci. 

29.1.2016 

X 
Mgr. Miroslava Šindelářová 

Mgr. Miroslava Šindelářová 
ISTAV Research manager 

lstav Media, s.r.o. 
Nadražní 762/32 
150 DO Praha 5 - Smíchov 

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



Datové schránky 

•@)·datové 
~ schránky 

Datová schránka: e8rbs4j, Obec Jíloviště 

Uživatel: Vladimír Dlouhý 

Dodaná zpráva- Detail zprávy 

Věc: Žádost o poskytnutí informace 
IO zprávy: 342629001 

Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva 
Datum a čas doručení: 6. 2. 2016 v 08:38:03 

Odesílatel: lstav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 15000 Praha 5, CZ 
IO schránky: dc6q2wa 

Typ schránky: PO 

Odesílajíc! osoba: Václav Bednář, Oprávněná osoba 

Zmocnění: Nezadáno 
Odstavec: Nezadáno 

Naše čís. jednací: Nezadáno 

Naše spisová zn.: Nezadáno 
Vaše čís. jednací: Nezadáno 
Vaše spisová zn.: Nezadáno 

K rukám: Nezadáno 
Do vlastních rukou: Ne 

Doručeni fikci zakázáno: Ne 

Přílohy: 
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. „ 

Obec Jíloviště 

Pražská 81 , 252 02 Jíloviště 

Vaše značka Naše značka 

157/201610Ú 

!stav Media. s.r.o. 

Nádražní 762/32 

15000 Praha 5 

Vyřizuje: 

Ing. Vladimír Dlouh) 

V Jílovišti dne 

17.02.2016 

Věc: Od po\ ěď informace dle Lákona č. I 06/1 999 Sb. o svobodném pf·ístupu k informacím 

Vážení. 

na základč \aší žádosti ze dne 29.1.2015. která byla do dato\'é schránky doručena 6.2.2016 
\ ám La íláme požadované informace: 

I m·estiční plány obce .I ílo\'iště pro roh. 2016: 

1 I 

- náZC\ projektu: rekonstrukce ulice Lipo\á 

- stručn) popis projektu: rekonstruh.ce po\ rchu \'Ozovky včetně oprm) kanalizace 

- rozpočet projektu\' mil. Kč:-+ mil. Kč 

- plánO\ an)· termín započetí projektu: bf·e7en 2016 

- pi·eclpoh.lúclan)• termín ') běrového f-í7ení na dodm atele: dodavatel b) I \')'brán ,, prosinci 
2015 

2 

- název projektu: \')stavba matei·ské škol) 

- stručn) popis projektu: sta\ ba matei"ské šh.ol) \ 'četně , ·ybavení pro 25 dětí 

- rozpočet projektu v mil. Kč : 5 mil. Kč 

- piáno\ an) termín započetí projektu: bf·e7c11 2016 

- pf·eclpoh.lúdaný termín ')·běrového 

22.2.2016 
řízení clo 

ng. Vladimír Dlouhý 

Starosta Jíloviště 

IČ 00241334 Tel /fax: +420 257 730 274 Bankovní spojení : ČSOB Praha - Perla 174002065/0300 


