Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žadatel:
Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou: Mgr. Miroslava Šindelářová, Istav Media, s.r.o., tel.: 225 351 635
Adresa sídla:
Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Žádá:
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 obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme ozaslání investičních plánů Vašeho města/obce
pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2016
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 na ID: dc6q2wa
V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

29.1.2016

X
Mgr. Miroslava Šindelářová

Mgr. Miroslava Šindelářová
ISTAV Research manager
Istav Media, s.r.o.
Nádražní 762/32
150 00 Praha 5 - Smíchov
tel.: +420 225 351 635
e-mail: investice@istav.cz
web: www.istav.cz

Obec Jankovice
Jankovice č. 15
687 04 p. Traplice

Poskytnutí informace týkající se plánovaných investičních projektů a projekční
činnosti
Vážená paní Šindelářová,
pro letošní rok máme rozpočtovány následující činnosti, jejichž předmětem budou pozemní stavby,
rekonstrukce, popř. PD k těmto činnostem:
Náklady v tis. Kč

Název aktivity / projektu
2016
PD kanalizační přípojky
Restaurování
kamenného kříže
Zóna pasivního
odpočinku dolní konec
Prodloužení vodovodu ke
hřbitovu
PD a stavební řízení
revitalizace centra
PD a stavební řízení
odpadové hosp.

2017

200000

2018

celkem

externí zdroje

Název
dotačního
titulu

200000
MMR Obnova drobných
památek

Termín
zahájení

ukončení

2016

1.12.2016

2016

1.10.2016

2016

1.10.2016

160000

160000

110000

200000

200000

120000

80000

80000

2016

1.7.2016

100000

100000

2016

1.12.2016

60000

60000

2016

1.9.2016

SZIF Podpora pro
vytvoření nebo obnovu
místa pasivního
odpočinku

Termíny výběrových řízení nejsou uvedeny z důvodu, že se jedná o VZ malého rozsahu nebo už VŘ
proběhlo.
Pro roky 2017 a 2018 nemáme rozpočtový výhled zpracován a priorotizace akcí proběhne během března
2016 veřejností při kompletaci rozvojového dokumentu.
S pozdravem
Jakub Hrubý
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