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Business Media CZ, s.r.o.
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150 00 Praha 5

Věc: Žádost č. 2/2013 – Informace: Investiční plány obce Třebnouševes
Předmět žádosti:
Žadatel:
Business Media CZ, s. r. o., IČ: 28473531, Nádražní 32, Praha 5, 150 00,
zastoupen osobou: Simona Straková, ISTAV, 225 351 635
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 2013. Z tohoto důvodu Vás prosíme o:
zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které
jsou plánovány městem/obcí na rok 2013 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

Poskytnuté informace:
Dne 12. 4. 2013 byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investičním
plánům obce Třebnouševes zařazených k realizaci v roce 2013.
Název projektu: Rekonstrukce sochy „Matičky“ v obci Třebnouševes
Popis projektu: Celková rekonstrukce sochy „Matičky“ v obci Třebnouševes, zhotovení kříže,
plastické rekonstrukce 2ks andělíčků, vybudování plůtku (4ks kamenných sloupků, 4ks dřevěného
plaňkového plotu), drobné terénní úpravy.
Rozpočet projektu: 229 779,- Kč
Plánovaný termín započetí projektu: od 1. 4. 2013 do 31. 8. 2013
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: od 1. 3. 2013 do 31. 3. 2013
Pozn.: nejedná se o investiční akci

Název projektu: Územní plán Třebnouševes
Popis projektu: Vytvoření nového územního plánu obce Třebnouševes, vytvoření návrhu územního
plánu, posouzení návrhu ÚP z hlediska vlivu na životní prostředí a udržitelný rozvoj, úprava návrhu ÚP
a kompletní dokumentace ÚP po vydání dle metodiky MINIS
Rozpočet projektu: 277 000,- Kč
Plánovaný termín započetí projektu: od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: zastupitelstvem obce schválen původní
architekt ÚP Třebnouševes

Jaroslav Dušek, starosta

