
Žádost o poskytnutí informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v p|.zn.)

Žadatel:

 

Zádá:

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 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 řízení na dodavatele

Způsob poskytnutí informace:

— zaslat pomocí datové schránky—

— nebo na email:—

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

 



"jj Statutární město Ostrava

. Uřad městského obvodu Lhotka

Vaše značka:

 

Ze dne: 17.02.2017

Č. j.: LHO'l'/0150/17/'1*A.1

Sp. zn.: S-LHO'1‘/0150/17/2

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 2017-02-20

Sdčlení k žádosti 0 poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

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 rozpočtu obce nebo

z jiných veřejných rozpočtů

Na základě Vaši žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu

k inttmnacím. ve znění pozdějších předpisů. Vám sdělujeme:

Statutární město Ostrava. Městský obvod Lhotka. v letošním roce nema přidělené žádné investiční

prostředky ve schváleném rozpočtu.

Aktuálně neplánuje žádné investiční akce, které by měly být financovány ?. rozpočtu obce nebo

z veřejných rozpočtů. Během roku 2017 se ale můžou investiční plany Městského obvodu Lhotka

změnit.

S pozdravem

„otisk úředního razítka“

U Spiavu TGtMA 725 28 Ostrava rc 00845 451 D1Č CZ 00845 451

www.1hotka.ostrava.cz Císlo učtu 1651021379/0800


