oBEc BíLoVlcE _ LUToTíN
Bílovice 39,7g84l Kostelec na Hané, lČo oo288o1-2

Business Media CZ , s.r.o.
NádraŽní 32
150 O0 Praha 5

Či.sa/zol+
Žádost o poskytnutí informace -dle zák'106 /1999

obec Bílovice -Lutotín Vám sdělujeme, že V roce 2oI4 nemá plánovanou
žádnou investiční akci.

t
Bílovice _Lutotín 30 .o4' 201'4
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Jan Toman

starosta obce

Obec
Bílovice - Lutotín
o!r99 Prostějov

gfr
Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č, t06lL999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žadatel:

Business Media CZ, s. r. o,,lČ:28473531, Nádražní 32, Praha 5, 15o oo,| r '
zastoupen osobou: ondřej Kloc, ISTAV,225 351 635
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Business Media CZ, s. r.o., Nádražní 32, Praha 5, 15o

I

oo

..i,{ A i.r

I

']TsiÍ1l
C, J.

)

"14.

J'

dc l?

i
i

=,,,
LadaI
Dovoluji siVás oslovit za společnost Business Media CZ, s. r. o.
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jejíprojekt ISTAV, určený na

podporu stavebníkův čn. v současnédobě v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních
plánů měst a obcí pro rok20L4.

Z

tohoto důvodu Vás prosíme o

zaslání investičníchplánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů,
které jsou plánovány městem/obcí na rok 2oL4 a budou financovány z rozpočtůobce nebo z jiných

veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o
název projektu
stručný popis projektu
rozpočet projektu v rni!. Kč
plánovaný termín započetí projektu
předpokládaný termín v'ýběrového řízení na

dodavatele
Způsob poskvtnutí informace:
- zaslat pomocí datové schránky na lD: qb3cdfg

V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy

k

jeho schválení dojde.

Děkujeme Vám za spolupráci.
V Praze dne 24.3.201,4

ondřej Kloc
gsTAV - rgsear*k ť?'effiage{
Business Media GZ, s. r. o.
A DOCUgroup Company
NádraŽní 32' 150 00 _ Praha 5
Tel.: +42Ů 225 351 635
E-mail: ondrei.kloc@bmczech.cz
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