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V Praze, dne 2. 4.2009

Vážení přáte|é dopravních staveb, projektů a technologií,

jak jste jiŽ jistě zaznamenaIi, by|a dne 5. 3. 2009 Ministerstvem dopravy a SFDl

vyhlášena pod záštitou premiéra ČR a da|ších významných osobnostísoutěž

Česká dopravní stavba,

v níž budou hodnoceny nejen stavební díla, a|e i dopravně významné projekty,

technologie a inovace dopravních prostředků. Podmínkou je jejich zprovoznění
či rea|izace v období 1'. L až31'.12.2008 a dokumentace dle přih|ášky.

organizací soutěže, práce poroty, vyh|ášením nominací a vyhlášením vítězů
jednot|ivých kategorií by|a pověřena spo|ečnost ToP EXPO CZ, která bude na

adrese Praha 2, Blanická 28 Vaše přihlášky očekávat a přijímat do 30. 4.2oo9.

Více informacío soutěži naleznete na internetových stránkách

http : //www.to p-expo. czlcd s r-2008/

http:' 'www.mdcr.cz

http://www.sfdi.cz

http:'/www.svazdopravv.cz

http://www.ckait.cz

htt P ://www.fd..ou,..t

Přihlášky bude hodnotit odborná porota složená z předních českých
odborníků na dopravu vedená prof. Petrem Moosem, děkanem f} čvur.

Kontakt na organiátora: ToP EXPO cz s.ř.o., Blanická 28,120 00 Praha2, Www.top-expo.cz

Reditelka a jednatelka:
Ing. Mi|os|ava Vese|á
e-mail : vesela(Otop-expo.cz
mobil: +420 721 257 122

Sekretariát spo|eěnosti:
e-mail: sekretariat@top-expo.cz
tef.: +420 222013277

Soutěže a konference:
e-mail: souteze@top-expo.cz
tel-: +429 222 222 936



Jsme přesvědčeni, že soutěž obeš|ete veIkým množnostem kva!itních prezentací
Vašeho stavebního umu a projektového důvtipu a dokáŽete tak svoji
připravenost projektovat a reaIizovat dalšídopravnídí!a ve vysoké kvaIitě.

Nominace budou vyhlášeny dne 10. 6. 2009 na v'ýstavě ROADWARE a vítězům
soutěžních kategorií budou předána ocenění na s|avnostním aktu za účasti
českých izahraničních v'ýznamných hostů dne 25.6. 2009.

Na tuto s|avnost české dopravy budou pozváni zástupci všech přih|ašovate|ů a
věříme, že se zde pozdravíte nejen se svými stávajícími obchodními partnery,

a|e navážete da|ší kontakty významné pro zvyšování pozice Vaší společnosti ve

světě dopravního stavitelství.

Na oba s|avnostní akty obdržíte
soutěže. Těšíme se na spolupráci

mnoho zdaru.

S pozdravem

včas oficiální pozvánku od organizátora

a přejeme Vám v tomto ušlechtilém k!ání

Za vyh|ašovatele: Ing. Gustáv S|amečka, M

Za porotu: prof. !ng. Petr Moos, CSc

7a organizátora: Ing. Mi|oslava Vese!á

Kontakt na organiátora: ToP EXPO cZ s'r'o', B|anická 28' 120 00 Praha 2, Www.top-expo.cz

Ředite|ka a jednatelka:
Ing. Mi|os|ava Veselá
e-mail: vesela@top-expo.cz
mobil: +420 721 257 122

Sekretariát spo|ečnosti:
e-mail: sekretariat@top-expo.cz
tel.: +420 222013277

Soutěže a konference:
e-mail: souteze@top-expo.cz
tel.'. +420 222 222 936


