Žádost o poskytnut" °nformace
(dle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žadatel:
Business Media CZ, s. r. o., IČ: 28473531, Nádražní 32, Praha 5, 150 00,
zastoupen osobou:

, ISTAV, 225 351 635

Adresa sídla:
Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, Praha 5, 150 00
žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s. r. o. a její projekt istav, určený na
podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapováni investičních
plánů měst a obcí pro rok 2013. Z tohoto důvodu Vás prosíme o
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zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů,
které jsou plánovány městem/obcí na rok 2013 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 datové schránky na ID: qb3cdfg
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V případě, že rozpočet ještě nenischválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Děkujeme za spolupráci.

V Praze dne 1. 2. 2013

ISTAV - research manager
Business Media CZ, s. r. o.
A DOCUgroup Company
Nádražní 32
150 00 - Praha 5
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Konverzní lístek

Potvrzení o odeslání datové zprávy ke konverzi
Číslo zprávy v úložišti.

518376553507241142424
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Datum vystavení: 10.4.2013

Ke konverzi nejpozději dne: 10.5.2013

Potvrzujeme, že datová zpráva byla vložena do úschovny pro potřeby konverze v
souladu s ustanovením zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
Důležitá upozorněni:
Datová zpráva může být na základě tohoto potvrzení předána ke konverzi z
elektronické podoby do listinné pouze jednou. Po provedeni konverze bude datová
zpráva z úschovny odstraněna. Listinnou podobu datové zprávy si můžete osobně
vyzvednout na kterémkoli kontaknim místě Czech point nejpozději do 3c
kalendářních dnů. Nebude-li konverze provedena, bude datová zpráva z evidence
odstraněna.
Seznam kontaktních míst Czech POINT naleznete zde:
http.'//www. czechpoint. cz/web/?q=node/62
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