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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 21.2.2017 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Žádám o informace k objektu KD EDEN
1.
Žádám o poskytnutí jakékoliv existující studie či jiného dokumentu, který mapuje současný
technický stav budovy a /nebo navrhuje řešení jeho využití do budoucna,
2.
Od jakého data je objekt prázdný a jaké náklady v souvislosti s objektem od té doby vznikly?
(na ostrahu, na opravy, na projekty apod.)
3.
Jakým způsobem je zajišťováno, aby objekt dále nechátral? Hlásí správní firma potřebnost
oprav? Byly nějaké opravy v minulých letech provedeny? Jaké?“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě: elektronicky v podobě textu tohoto přípisu. Odpovědi jsou seřazeny dle
pořadí Vámi položených dotazů.
1. V současné době neexistuje žádná studie nebo jiný dokument, který by odpovídal Vašemu
požadavku.
2. Objekt je prázdný od října 2005 a v souvislosti s objektem vznikly následující náklady:
12 034 910,- Kč včetně DPH za ostrahu
886 937,- Kč včetně DPH za ostatní činnosti
3. Objekt je spravován správní firmou Austis, a.s., která v rámci své činnosti předává
informace o potřebě provádění oprav. Od roku 2005 byly v rámci objektu KD Eden
provedeny opravy v celkovém rozsahu 510 509,- Kč, včetně DPH a to konkrétně opravy
zámečnických prvků a konstrukcí, trafostanice, osvětlení, lokální opravy střechy, a opravy
v rámci rozvodů zdravotně technické instalace.
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Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Ing. Filip Koucký
Vedoucí odboru majetkoprávního
„podepsáno elektronicky“
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„otisk razítka“

