
From: P @amamarketing.cz>
Sent: Tuesday, January 8, 2019 10:05 AM
To: urad@mcsata|ice.cz
Subject: Žádost o poskytnutí informací

RSP
REfíëššTšì ŠYŘVEENÍCH PRŰÉEKTÚ

Žádost o poskytnutí informací
Na základě Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů, vásžádáme o sdělení následující informace:

Obsah žádosti/dotazu:

V rámci mapování investičních plánů měst, Obcí a krajů pro rok 2018v a projektu RSP (registrstavebních projektů), který je určený na podporu Stavebníků z celé CR, Vás žádáme o zasláníinvestičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2019. Resp.seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnitv letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budoufinancovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či zajejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:
-název projekt
-popis projektu
'projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení,

popř. výherce
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Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2019, pokud obsahuje podrobnéinformace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

AJŮSOb Doskvtnutı' informací:
-Zaslání na e-mailovou adresu: inf0@amamarketinq.cz či @amamarketinq.cz

Žadatel: v
AMA, s.r.0., ICO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01

Předem Vám děkujeme Za spolupráci.

S pozdravem,

AMA, s.r.0., Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Tel.: 484 847 802
E-mail: p_. @amamarketìnq.cZ

V Liberci dne 07.1.2019
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