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Žádost informací poskytnutí 
íe zakona i, ‚b iakc voDoĹ: ; , 

Žadatel: Istav Media, s.r,o.,  
zastoupen osobou:

V Praze dne 09.12.2021 
.e.

Věc; Žádost o poskytnuti 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 :r jiných veřejných 
rozpočtů 

Dovoluji si Vás oslovit za společnost istav Media, s.r.o., která patří od roku 1.995 mezi největší tuzemské poskytovatele 
Informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci česká a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny 
společnosti BYGGFAKrA GROUP, která má celoevropskou působnost. 

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních imateriálů, generálních dodavatelů staveb, 
stavebních firem a řemeslníků vČeské republice bychom $ Vámi rádi navázali spolupráci v poskytováni informací 
lC plánovaným stavebním zárnérúrn z Vašeho regionu. 

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o 
poskytnutí  Informaci z investiČnid 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 financováni projektu ANO/ NE 

Pokud by bylo z Vaší strany nutně v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naši prosby 
nové informace a přehledy, prosíme pouze a zaslání kopli výše plánovaných investičních záměrů. V případě, že 
s uvedenými novými Informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zasláni. 

Pero zasláni kopii plánovaných investičních záměrů prosím využijte datově schránky (stav Media, 5.r.o.: 
nebo email:

Pro zaslání přehledu ~ ~ informace) prosím využijte stejně datové schránlyistav Media, s.r.o~.:  nebo
taktWi. email. 

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

Předem Vám děkuji za spolupráci. 

S přáním úspěšného dne 

lstav Media s.r.o. 

::. SyGGFA1+CTA 
,:.; GROUP. 



Statutární město ostrava. 
magistrát 

Vaše značka: 
Ze dne. 
Čr ~.i; 

Sp. •i ~~ ' :. 

Vyřizuje: 
Telefon: 
:ax. 

E-rnallr. 

Datum: 

SMO/797359121 fOL'

S-SMOl796549/21:íO1I2 

13. prosince 20!21 

Vážený ;pane

ls'tav Media, s.r.o. 

na základě vaši žádosti, ze dne 9.12.2021, o informace ve smyslu zákona Č. 106/199 Sb., vá;m. 
zasíláme požadované informace: 
schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2021 Členěný dle 
* paragrafů rozpočtové skladby, 
• organizačních jednotek magistrátu. 

. 
jednotlivých 

. . ~ .Přllohou je 1 kori~entář ob,~~ujíc1 stručr~ý pop~s  investičních projektů, který byl 
podkladem v procesu schvalování rozpočtu statutárního města Ostravy ha rok 2022. 

Kapitálový roz rozpočet statutárního ~n+~~1a Ostravy pro rok 20 ' 
; ~ Y~ 22 byl schválen na 28. zasedání 
, , zastupitelstva města usnesením Č. 1745/ZM1822128 zedne 8.12.202 1 ,.. Přiložené podklady v 

•,~ r tabulkové podobě zobrazují název projektu, celkové rozpočtové náklad projektu v~:~ termín . . .l ~ ~ ~ ~p ~ ~ , 
+ : *~ r i : ' ,. zal`~á~'~n ~ dokončeni projektu, lokalita stavby a~a zajištění financování projektu(krytí,  ro~ č~m J p J ~ J p J ~ 

SMO, úvěr, fond, veřejné rozpočty, př. jiné zdroje). 

-S pozdravem 

,. Priloba: 
~ Rozpočet 2022 dle OdPa 
- Rozpočet 2022 dle ORJ 

Komentář ke: kapitálovému rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022 
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