Obecní úřad Lanžhot
Náměstí 177/2
69151 Lanžhot
Žádost o poskytnutí informace
(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: Martin Kosour, ISTAV, 225 351 185
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 mapování
investičních plánů měst a obcí pro rok 2011. Z tohoto důvodů Vás prosíme o
zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2011, resp. seznam stavebních
projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2011 a budou financovány
z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového
řízení na dodavatele
Děkujeme za spolupráci.
Způsob poskytnutí informace:
- zaslat na e-mail: sprava.istav@bmczech.cz

V Praze dne 10. 1. 2011
Martin Kosour
Product manager ISTAV
________________________
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ODPOVĚĎ
Název projektu:
Komunikace + dešťová kanalizace v ulici Hrnčířská
Popis projektu:
Projekt řeší zatrubnění příkopu pro odvod dešťových vod a
rekonstrukci místní komunikace
v této ulici.
Rozpočet projektu:
4 mil. vč. DPH
Termín zahájení projektu: březen 2011
Termín výběrového řízení: únor

Název projektu:
Dešťová kanalizace v ulici Nová
Popis projektu:
Projekt řeší zatrubnění příkopu vedle místní komunikace pro odvod
dešťových vod
a zhotovení podélného stání pro osobní automobily.
Rozpočet projektu: 3 300 tis.Kč. vč. DPH
Termín zahájení projektu: březen-duben 2011
Termín výběrového řízeni: únor 2011

Název projektu:
Zateplení přístavby městského úřadu.
Popis projektu:
Projekt řeší zateplení obvodových zdí budovy , stropů ,výměnu oken a
rekonstrukci střechy.
Rozpočet projektu:
3 500 tis.Kč. vč. DPH

Termín výběrového řízení a zahájení projektu je závislý na získání dotace ze SFŽP.

