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Žadatel: lstav Media, s.r.o., 03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
zastoupen osobou: Ing. Martin Kosour, jednatel 

V Praze dne 06.01.2022 

Žádost o poskytnutí Vašeho pro rok 2022, respektive seznam stavebních 
které jsou plánovány na rok 2022 a budou financovány z nebo z jiných 

Dovoluji si Vás oslovit za lstav Media, s.r.o., která od roku 1995 mezi tuzemské poskytovatele 
informací o plánovaných stavebních v rámci a Slovenské republ iky. jsme skupiny 

BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou 

V rámci projektu pro podporu všech stavebních generálních staveb, 
stavebních firem a v republice bychom s Vámi rádi navázali spolupráci v poskytování informací 
k plánovaným stavebním z Vašeho regionu. 

Z tohoto Vás žádáme v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném k informacím, o 
poskytnutí informací z Vašeho pro rok 2022. 

U žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to: 

název projektu 
popis projektu 

projektu v mil. 
plánovaný termín projektu 
lokalita stavby 

financování projektu ANO/ NE 

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a na naší prosby 
nové informace a prosíme pouze o zaslání kopií výše plánovaných V že 
s uvedenými novými informacemi a již disponujete, žádáme o jejich zaslání. 

Pro zaslání kopií plánovaných prosím využijte datové schránky lstav Media, s.r.o.: dc6q2wa 
nebo email: zadosti@istav.cz 

Pro zaslání (nové informace) prosím využijte stejné datové schránky lstav Media, s.r.o.: dc6q2wa nebo 
takt éž email: zadosti@istav.cz 

V jakýchkoliv o informace se na nás prosím neváhejte obrátit, jak 
telefonicky, tak na níže uvedené kontakty. 

Vám za spolupráci. 

S dne 

Ing. Martin Kosour 
jednatel 
lstav Media s.r.o. 
Nádražní 32, Praha 5 - Smíchov 
m: +420 605 454 043 
e: zadosti@istav.cz 
w: www.istav.cz 
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Váš dopis/ze dne Naše 
03.01.2022 Hana 

Žádost o poskytnutí informací 

Dobrý den, 

Istav Media, s.r.o. 

Nádražní 762/32 
150 00 Praha 5 - Smíchov 

e-mail 
hspickova@ostrov.cz 

Telefon 
354 224 905 

Dne 
17.01.2022 

V souvislosti s Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. 
Vám v zasíláme soupis hlavních akcí a oprav Ostrov plánovaných v 
roce 2022. Mimo uvedené akce provádí drobných oprav a rekonstrukcí. Veškeré 
podrobné informace o probíhajících zakázkách jejich vyhodnocení jsou k 
dispozici na portálu E-ZAK. 

že námi poskytnuté informace jsou ve Vámi požadovaném plném formátu a obsahu. 

S pozdravem 

1 tabulka 

Hana 
Vedoucí odboru investic a správy 



a projektových akcí Ostrov 
ol1v 

popis druh PO pokládaná E-ZAK realizace 
rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace ZŠ Masarykova realizace stavby 800 000 VZ 2022 
výstavba skladovacích prostor MK Ostrov realizace stavby 1000 000 dodavatele 2021 
výstavba nádrží na zadržování vody realizace stavby 700 000 dodavatele 2022 
rekonstrukce elektroinstalace ZUŠ Masarykova realizace stavby 800 000 2022 
oprava a údržba školního bazénu ZŠ Masarykova realizace stavby 1000 000 probíhá realizace stavby 2022 
PD nové zázemí a sauny projektová dokumenatce 2 400 000 2022 
Oprava Silnoproudé elektroinstalace ZŠ Masarykova realizace stavby 500 000 2021 
Oprava velkého bazénu realizace stavby 57 756 000 realizace stavby 2021-2022 
areál IZS Ostrov - novostavba realizace stavby 40 000 000 ZD 2021-2023 
oprava realizace stavby 2 000 000 probíhá 2022 
oprava dožilé elektroinstaalce realizace stavby 1000 000 reralizace stavby 2022 
Myslivna výstavba realizace stavby 45 000 000 realizace stavby 2021-2022 
Zimní stadion reapse projektová dokumentace 
Rekonstrukce realizace stavby 7 000 000 probíhá 2022 
PO úpravy interiéru Brigádník projektová dokumentace 500 000 2022 
doprava v klidu na 9 - 2-3 etapa realizace stavby 3 000 000 probíhá realizace stavby 2021-2022 
Lovecký projektová dokumenatce 500 000 realizace 2021-2022 
ZŠ Májová nástavba družiny projektová dokumntace 1400 000 realizace PD 2021-2022 
PO revitalizace 175 na podnikatelské využití PD 2022 
studie dostavby budovy ZUŠ studie 750 000 architektonická 2022 


