
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 S - Smíchov 
zastoupen osobou: Mgr. Miroslava Šindelářová, lstav Media, s.r.o. 
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 JeJ1m 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 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 řízení na dodavatele 

Způsob poskytnutí informace: 
- zaslat pomocí datové schránky na IO: dc6q2wa 
- nebo na email: investice@istav.cz 

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

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci. 

V Praze dne 16. 02. 2017 

Mgr. Miroslava Šindelářová 
ISTAV Research manager 

lstav Media, s.r.o. 
Nádražní 762/32 
150 00 Praha 5 - Smíchov 

e-mail: investice@istav.cz 
web: www.istav.cz 



Obec Jíloviště 

Pražská 81, 252 02 Jíloviště 

Istav Media, s.r.o. 

Nádražní 762/32 

15000 Praha 5 

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Jílovišti dne 

15712017/0Ú Ing. Vladimír Dlouhý 22.02.2017 

Věc: Odpověď informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Vážení, 

na základě vaší žádosti ze dne 16.2.2017, která byla do datové schránky doručena 21.2.2017 
vám zasíláme požadované informace: 

Investiční plány obce Jíloviště pro rok 2017: 

1/ 

- název projektu: rekonstrukce ulice Na Plazích 

- stručný popis projektu: rekonstrukce povrchu vozovky včetně opravy kanalizace 

- rozpočet projektu v mil. Kč: 3 mil. Kč 

- plánovaný termín započetí projektu: duben 2017 

- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: březen 2017 

2/ 

- název projektu: rekonstrukce ČOV 

- stručný popis projektu: intenzifikace ČOV Jíloviště 

- rozpočet projektu v mil. Kč: 3 mil. Kč 

- plánovaný termín započetí projektu: březen 201 7 

- předpokládaný termín výběrového řízení na dodava 

OBEC JfLOVlě.~-„-"--+--. 

Pražská 81 
252 02 JUovilt6 

. odavatel byl vybrán v únoru 201 7 

Ing. Vladimír Dlouhý 

~tarosta Jíloviště 

IC: 00241334 Tel./fax: +420 257 730 274 Bankovní spojení: CS Praha -4309731379/0800 


