
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:   
 
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: i4xmp2 
 
V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.  
 
 
 
Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.  
 
 
V Praze dne 21.01.2016  

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 

 
 

21.1.2016

mailto:investice@istav.cz
http://www.istav.cz/


Městská část Praha 13 
Úřad městské části 

Odbor majetkový, bytový a investiční 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA  

 P13-01936/2016  1.2.2016 
 
 
Poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb., v platném znění 
 
 
Vážená paní, 
 
   k žádosti Vaší společnosti ze dne 1.2.2016 o poskytnutí informace resp. o zaslání 
investičních plánů nebo seznamu projektů v období 2016 Vám sdělujeme, že rozpočet 
Městské části nebyl dosud schválen. Městská část do schválení rozpočtu hospodaří 
v souladu se zákonem v rozpočtovém provizoriu. 
 
   Návrh rozpočtu Městské části Praha 13 bude předložen na jednání Zastupitelstva MČ 
Praha 13 dne 10.2.2016 a poté bude zveřejněn v souladu s právními předpisy na našich 
internetových stránkách (www.praha13.cz) k nahlédnutí široké veřejnosti. Veškeré Vámi 
požadované informace realizace jednotlivých investičních akcí jsou průběžně zveřejňovány 
v souladu se zák.č.137/2006 Sb. na našich webových stránkách, případně na stránkách 
www.isvzus.cz., kde jsou v dostatečném předstihu informováni všichni uchazeči, kteří mají 
zájem o realizaci vyhlášených stavebních zakázek MČ Prahy 13 tak, aby mohlo proběhnout 
transparentní výběrové řízení na danou zakázku. 
 
S pozdravem 
 

Ing. Renáta Uramová 
vedoucí OMBAI 

Istav Media, s.r.o. 

Městská část Praha 13 IČ: 00241687 Tel. ústředna:  epodatelna@p13.mepnet.cz 
Sluneční nám. 2580/13 DIČ: CZ00241687 235 011 111 ID datové schránky: zv6bsur 
158 00 Praha 5   www.praha13.cz 
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