Istav Media, s.r.o.
Nádražní 32
150 00 Praha 5

ístaw

Žádost o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím

100:03441725
DIČ:CZ03441725

v aktuálním znění

Žadatel: Istav Media, s.r.o., 1C: 03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou: Ing. Martin Kosour, jednatel společnosti
V Praze dne 24.01.2022

Věc: Žádost o poskytnutí investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022, respektive seznam stavebních projektů,
které jsou plánovány městem/obcí na rok 2022 a budou financovány z rozpočtů města/obce nebo z jiných veřejných
rozpočtů

Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské poskytovatele
informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny
společnosti BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou působnost.
V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb,

stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi navázali spolupráci v poskytování informací
k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.
Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o

poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022.
U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to;
název projektu
stručný popis projektu
rozpočet projektu v mil. kč
plánovaný termín započetí projektu
lokalita stavby
zajištěno financování projektu ANO / NE
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší prosby
nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše plánovaných investičních záměrů. V případě, že
s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání,

Pro zaslání kopií plánovaných investičních záměrů prosím využijte datové schránky Istav Media, s.r.o.: dc6q2wa
nebo email: zadosti(a)istav.cz

Pro zaslání přehledu (nové informace) prosím využijte stejné datové schránky Istav Media, s.r.o.: dc6q2wa nebo
taktéž email: zadosti(a)istav.cz

V případě jakýchkoliv dotazů o vysvětlení, či doplnění nějaké informace se na nás prosím neváhejte obrátit, jak
telefonicky, tak písemně na níže uvedené kontakty.

Předem Vám děkuji za spolupráci.
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349 58 Černošín, okres Tachov
Istav Media, s.r.o.

Ing. Martin Kosour
Nádražní 762/32
15000 Praha 5

Vašečj:/zedne:

Naše čj: Vyřizuje:

V Černoěině dne

24.01.2022

MŮČ/0075/22/SPRAV M.Plincelner

02.02.2022

Žádost o poskytnutí informací dle žák. č. 106/1999 Sb. - Istav Media s. r. o.-investíční

plány města pro rok 2022 - POSKYTNUTÍ INFORMACE
K Vaší výše uvedené žádostí týkající se pozemních staveb (budov) Vám sdělujeme, že Město
Cernošín plánuje v roce 2022 zahájit rozsáhlou rekonstrukci budovy bývalého Nákupního
střediska.

Název akce: „Vnitřní stavební úpravy městského multifunkčního centra - Cernošín"
> Rekonstmkce vnitřních prostor objektu

> Rozpočet: 20 mil. Kč
> Předpoklad zahájení: květen - červen
> Lokalita: střed města, p. p. č. 111/2 v k. u. Cernošín
> Financování: zatím vlastní zdroje
S pozdravem

Miroslav Plincelner
starosta města
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