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Dovoluji si Vés oslovit za společnost Ia jejím projektem určený na podporu
stavebníkůV ČR, V 5ouča5nédobě V rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst
á obcí pro rok 2016. Z tohoto důVodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce
plo tok 20L7, resp. seznám stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí ná rok 2o17
e budou financovány z rozpočtŮ obce nebo z jiných Veřejných rožpočtů.
U těchto přoiektŮ žádáme o:

- název projektu
- stručný popis projektu

- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovanÝ termín započetíprojektu
- předpoktádáný termín Výběřového řízení na dodevatele

způsob poskvtnuti informace:
-

zaslat pomocídatc

, nebo na

email]a

V případě, že rozpočet ještě není sch,

prosím, kdy
",cíly, napište nám

Předern Vám děkujeme Vám za spolupráci

V Praze dne 16.02,2017
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21 Betlihošť
Obec Hrubčiceo Hrubčice 10,798
V Hrubčicíchdne 14, 3, 2017
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